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1 Inledning 

- Om vi inte gör något snart kommer kolonins invånare gå under, det är ingen 
tvekan om den saken. Vi bör därför, så som vi gör i Sverige, även på på S:t 
Barthelemy satsa på utbildning.  
- Utbildning? En sådan satsning kommer inte att bära frukt på många år. Tillståndet 
på ön är akut, de behöver hjälp nu. 
- Ni missar en viktig punkt i sammanhanget käre riksdagskollega. Det är den 
svenska äran. Hur skulle det se ut om denna koloni, som ligger under den svenska 
kronan, befolkades av vildar? Dess invånare befinner sig redan nu i ett tillstånd 
som allt mer närmar sig vildens ståndpunkt. 
- Att öns tillstånd är kritiskt är jag den förste att instämma i. Att dessa invånare 
dessutom behöver hjälp råder det ingen tvekan om då, vilket visade sig under 
kolonins blomstringstid då de, som man säger, satt i vassen och skar pipor. De är 
helt enkelt oförmögna att själva slå mynt av en gynnsam situation. 
 

Texten ovan är en förkortning, omskrivning och tolkning av den diskussion som 
fördes i riksdagen kring den svenska kolonin S:t Barthelemy, men den speglar det 
synsätt som uttrycktes i riksdagsdiskussionerna kring den svenska kolonin.1 Den 
speglar även något större - ett synätt som var spritt bland världens kolonialmakter 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sverige var inte någon stor 
kolonialmakt utan gjorde sig 1878 av med kolonin på S:t Barthelemy, vilket också 
var Sveriges sista koloni. Detta faktum kan vid en första anblick tolkas som att 
man ifrån svenskt håll ställde sig utanför den kapplöpning som kolonialmakterna 
var inblandade i från 1870-talet fram till och med första världskrigets utbrott 1914 
- alltså den period som brukar benämnas den imperialistiska tidsåldern. 2  

Undersökningen tar utgångspunkt i vad jag väljer att kalla den europeiska 
imperialistiska världsbilden d.v.s. de faktorer som utgjorde legitimeringsgrunden 
för världsbilden under den undersökta perioden. Imperialismen har visat sig vara 
ett otroligt skiftande och starkt kontextbundet begrepp som skiftar beroende på 
såväl tid som rum. Detta tydliggörs i en diskussion som Lars Magnusson för om 
huruvida man kan applicera samma förklaringar på de imperier som uppfördes av 
t.ex. Djenghis Khan, den mer moderna kapitalistiska expansionen och romarriket. 
Magnusson menar att det finns två vägar att gå. Antingen försöker man skapa en 
teori som täcker in alla dessa processer eller så erkänner man att det kanske inte 
går att skapa en allomfattande teori för imperialismen.3 Den sistnämnda linjen har 

                                                                                                                                                         
 
1 Se Kapitel 6, avsnitt 6.1 "St. Barthelemy". Sid. 30 ff. 
2 Magnusson, Lars (2002) Teorier om imperialism och globalisering. Sid. 20 
3 Magnusson (2002) Sid. 31. 
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gjort ett stort intryck på mig och denna undersökning. Jag kommer därför att 
återkomma till den ett flertal gånger och redogöra för hur denna tanke ständigt 
finns närvarande i denna undersökning. 

I fokus för undersökningen står olika riksdagsdiskussioner vilka rörde svensk 
utrikespolitik. Begreppet utrikespolitik skall förstås i en vid mening och 
inbegriper de situationer då man i den svenska riksdagen placerade in Sverige i ett 
internationellt sammanhang. 

Syftet är att svara på hur man i den svenska riksdagen, utifrån den europeiska 
imperialistiska världsbilden, diskuterade kring den svenska utrikespolitiken och 
varför man diskuterade på de sätt man gjorde.  

1.1 Begreppsdiskussion 

Innan jag ger mig i kast med att måla upp den europeiska imperialistiska 
världsbildens innehåll är det av vikt att reda ut hur jag förhåller mig till ett antal, 
för denna undersökning, centrala begrepp. Dessa är kolonisation, kolonialism och 
imperialism. Avsnittet avslutas dessutom med en definition av begreppet 
hegemoni. 

När kolonisation diskuteras i denna undersökning är det kort och gott 
annektering av områden som avses.4 Det är alltså det snävaste av de tre 
begreppen.  

Med kolonialism kan ett större sammanhang förstås. Begreppet innefattar 
såväl legitimeringen av kolonisationen som synen på människovärde i 
kolonialmakterna.5 Dessa båda faktorer kan sägas samverka då kolonialismen 
legitimerades genom t.ex. "white mans burden", kristna missionärer som såg sig 
överlägsna vad de ansåg vara primitiva religioner o.s.v. Kolonialismen innefattade 
även en militär överlägsenhet där hegemonin upprätthölls genom våld, vilket inte 
minst visade sig genom koloniseringen av stora delar av Asien och i stort sett hela 
Afrika. Men viktigt i sammanhanget är att även hot om våld genom exempelvis 
s.k. kanonbåtsdiplomati såg till att upprätthålla kolonialmakternas hegemoniska 
ställning. Den militära överlägsenheten var alltså en viktig faktor för 
kolonialismen. En stor skillnad mellan ett krig mellan två stater och de 
kolonialistiska krigshandlingarna är målet med kriget. Medan ett krig mellan två 
stater har som mål att besegra en fiende har de kolonialistiska krigshandlingarna 
målet att utöka sitt territorium och tvinga befolkningen till underkastelse. Målet 
med de kolonialistiska krigshandlingarna var dessutom långsiktigt – 
kolonialmakterna hade inga planer på att lämna sina nyvunna territorier.6 

Imperialismen behöver inte innefatta annektering av landområden även om så 
kan vara fallet. Lars Magnusson visar detta på ett föredömligt sätt då han 

                                                                                                                                                         
 
4 Ferro, Marc (2005) ”Inledning” i Ferro, Marc (Red.) Kolonialismens svarta bok. Sid. 10, 19. 
5 Ferro (2005) Sid. 10, 19. 
6Wesseling, Henk (2009) Imperiernas tid. Sid 46. 
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diskuterar formella och informella imperier. Formella imperier innehåller en 
kolonialistisk dimension i och med dess inslag av annektering, legitimering o.s.v. 
Med informella imperier menas t.ex. de handelsstationer som användes för att 
kontrollera kolonialhandeln eller den aggressiva sjöfart som medförde att vissa 
stängdes ute ifrån kolonialhandeln. Den Imperialistiska maktordningen innehåller 
således även ekonomiska och ideologiska faktorer som grund för dominans och 
upprätthållande av den hegemoniska maktordningen.7 I Alice Conklins och Ian 
Fletchers European imperialism sammanfattas detta på ett tydligt sätt. De skriver 
”Imperialism is the process by which an expanding state dominates the territory, 
population and resources of less powerfull states or regions”.8 Den här processen 
kunde ta sig uttryck på ett sätt som i mångt och mycket har samma form som 
kolonialism, d.v.s. militär och administrativ kontroll, inflyttning av nybyggare 
ifrån det imperiebyggande landet, underordning av invånarna i det land som är 
utsatt för den imperialistiska processen o.s.v. Men imperialismen kunde även ta 
sig andra former där de länder som utsattes för den imperialistiska processen på 
olika, mer subtila, placerades i en underordnad position. Detta tog sig uttryck 
genom att influenser utövades på samhället genom att finansiella regler och lagar 
skapades som gynnade och utgick ifrån den imperialistiska nationen.9 Imperialism 
kan alltså förstås som det bredaste av dessa tre begrepp. 

Dessa tre begrepp går på många sätt in i varandra och gränserna mellan dem är 
till viss del flytande. Jag har som ambition i denna undersökning att ta ett brett 
grepp och väljer därför att luta mig mot det bredaste av dessa tre begrepp – 
imperialism som innebär så mycket mer än annektering av främmande territorium. 
I kapitlet tidigare forskning förs en djupare diskussion kring imperialismens 
innehåll. Därmed hoppas jag att det med all önskvärd tydlighet framgått hur dessa 
begrepps inbördes förhållande ser ut då de fortsättningsvis diskuteras i denna 
undersökning.  

I diskussionen ovan, t.ex. i anslutning till diskussionen kring kolonialism, har 
jag varit inne och snuddat på begreppet hegemoni. Jag kommer inte att gräva ner 
mig allt för mycket i diskussionen kring hur begreppet kan förstås, det skulle i sig 
själv med råge skulle kunna fylla en undersökning av detta slag. Dock vill jag, då 
jag menar att imperialismen hade en maktstruktur som byggde på dominans, 
kortfattat redovisa vad jag menar när jag påstår detta.10 T.J. Jackson Lears skriver 
följande beträffande hur en hegemonisk maktsituation skapas och upprätthålls 
"[t]he keys to sucess are ideological and economic: to achive cultural hegemony, 
the leaders of a historical bloc must develop a world view that appeals to a wide 

                                                                                                                                                         
 
7 Magnusson (2002) Sid. 22. 
8 Conklin, Alice, Fletcher, Ian (1999) ”Introduction” i Conklin, Alice, Fletcher, Ian (Red.) European imperialism 
Sid. 1. 
9 Conklin, Fletcher (1999) Sid. 1. 
10 Jag kan inte i sammanhanget undvika att lyfta fram att T. J. Jackson Lears skriver att en (1) definition av 
hegemonibegreppet är missledande, begreppet måste förstås utifrån i en mängd historiska och intellektuella 
kontexter. Jag vill dock hävda att detta enbart skulle vålla några större problem för denna undersökning om 
hegemonibegreppet hade en mer central roll i att svara på de frågor som ställs i källmaterialet. Att jag ändå väljer 
att lyfta fram Jacksons citat beror på att jag anser att det är av vikt att påpeka hur brett och mångfacetterat 
hegemonibegreppet är. Jackson Lears, T.J. (1985) Concept of cultural hegemony. Sid. 568. http://www.jstor.org.  
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range of other groups within the society, and they must be able to claim with at 
least som plausability that their particular interest are those of society at large".11 
Viktigt i sammanhanget är att poängtera att det finns alternativa världsbilder, 
något som Zeki Yalcin diskuterar utifrån Jackson Lears. Det Yalcin lyfter fram är 
att den hegemoniska världsbilden inte är totalt dominerande, d.v.s. det är inte den 
enda existerande världsbilden. De underordnade gruppernas världsbild har 
fortfarande utrymme att existera, men är och blir i olika grader undanträngda. Då 
nya individer ständigt skall inskolas i den hegemoniska maktstrukturen krävs det 
att maktrelationen mellan över- och underordnad ständigt underhålls och 
reproduceras för att upprätthållas.12 Hegemoni bygger traditionellt på dominans 
inom en grupp där aktörerna är jämbördiga, något som inte kan sägas vara fallet i 
relationen mellan imperierna och de länder som var föremål för maktutövandet. 
Gränserna är dock inte helt skarpa13 och som jag kommer att visa bl.a. i kapitlet 
Forskningsläge påvisar tidigare forskning många gånger en koppling mellan 
imperialismen och en hegemonisk dominansstruktur. Därför anser jag det vara av 
vikt att reda ut hur jag förhåller mig till begreppet. Det jag främst tar med mig i 
denna undersökning från diskussionen kring hegemonibegreppet är alltså 
dominansstrukturerna och upprätthållandet/underhållandet av en imperialistisk 
världsbild och därmed också motbildernas möjlighet att skapas och existera vid 
sidan av den dominerande världsbilden. 

1.2 Varför Europa och Sverige? 

Även om detta på intet sätt är en undersökning som skulle kunna sägas rymmas 
inom det postkoloniala fältet har intryck tagits av såväl den postkoloniala 
kritiken14 som den kritik som finns gentemot postkolonialismen och andra kritiska 
teorier. Jag vill därför ta tillfället i akt att reda ut hur jag i denna undersökning 
förhåller mig till detta. Riskerar inte en undersökning av det här slaget att falla 
inom ramen för den kritik som exempelvis det postkoloniala teoretiska fältet 
bidragit med genom att stärka uppfattningarna om vi och de andra eller genom att 

                                                                                                                                                         
 
11 Jackson Lears (1985) Sid. 571. 
12 Yalcin, Zeki (2010, kommande) Facklig gränspolitik. Sid. X (Diskussionen återfinns i avhandlingens avsnitt 
om hegemoni) 
13 Münkler, Herfried (2006) Imperier. Sid. 17. 
14 Catharina Landström diskuterar "ifrågasättandet" och menar att detta är en viktig beståndsdel inom 
postkolonialismen. Med ifrågasättandet åsyftas den kritiska inställningen till den traditionella 
verklighetsbeskrivningen – en verklighetsbeskrivning som dominerats av det västerländska perspektivet genom 
en västerländsk kunskapsproduktion. Även om det är svårt att ringa in exakt vad det postkoloniala fältet är, då 
det innehåller en mängd skiftande teorier och teorietiker, ibland direkt motsägelsefulla, så är ändå ifrågasättandet 
av de herreberättelser, vars syfte är att rättfärdiga orättvisor mellan olika människor, centralt för det akademiska 
postkoloniala teoretiska fältet. Det är den kritik som är sprungen ur denna tradition jag hänvisar till i 
diskussionen i detta avsnitt. Catharina Landström (2001) Postkoloniala texter. Sid 7  
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peka ut européerna som aktiva och icke-européerna som passiva?15 Självfallet, 
men inte i högre utsträckning än en undersökning som enbart fokuserar på t.ex. de 
f.d. kolonierna. Detta eftersom jag till fullo ställer mig bakom John M Hobsons 
inlägg om att det inte är vad vi tittar på utan hur vi tittar som är av vikt inför den 
problematik som återgavs ovan.16 Jag vill hävda att den postkoloniala kritiken har 
sina poänger men att det är avgörande, precis som Hobson skriver, att det i grund 
och botten alltid handlar om hur man tittar. Visst håller jag till fullo med t.ex. 
Henk Wesseling i den diskussion han för om att de europeiska handlingarna ofta 
var reaktioner på handlingar utförda i och av länder utanför Europa. Jag läser med 
spänning hans, om än något korta, redogörelse för hur förändringen av efterfrågan 
från slavar till jordbruksprodukter påverkade de afrikanska maktstrukturerna och 
hur interaktionen mellan européer och nordafrikaner fick politiska följder.17  

Att jag väljer att titta på Sverige beror alltså inte på att jag tror att ”svaret på 
imperialismen” står att finna endast i européernas handlingar eller att det finns 
några som uteslutande är aktiva eller passiva. Jag vill i detta sammanhang även 
slå ett slag för James Blauts diskussion om eurocentrisk diffusionism. Detta är en 
stor diskussion och omöjlig att på ett helt rättvisande sätt sammanfatta på ett par 
rader. Men jag vill ändå lyfta fram denna diskussion då den har påverkat min syn 
på hur en kulturell förändring går till och därmed har en stor påverkan, om än 
indirekt, på denna undersökning. Diffusionismen handlar, kortfattat, om spridning 
av exempelvis materiella ting och idéer som påverkar och förändrar en kultur. En 
kulturell förändring kan ske genom att kulturen förändras inifrån, genom 
innovation, eller genom att en idé eller ett materiellt ting förs in i en kultur utifrån. 
Detta sker hela tiden och uppfattningen är alltså inte eurocentrisk per automatik. 
Det är de förklaringar som tenderar att hela tiden placera Europa i centrum för 
kulturspridningen som är eurocentriska. Utgångspunkten för de eurocentriska 
diffusionistiska förklaringarna är alltså att det finns innovatörer och imitatörer. Ur 
ett eurocentriskt diffusionistiskt synsätt är alltså européerna innovatörer medan 
icke-européer är imitatörer.18  

Sammanfattningsvis är således mina utgångspunkter i dessa frågor att det är 
hur man tittar och inte vad man tittar på som är det väsentliga för huruvida något 
är eurocentriskt eller riskerar att hamna inom ramarna för den postkoloniala 
kritiken. Mina utgångspunkter är även att alla kulturer är såväl imitatörer som 
innovatörer i den ständigt pågående kulturella förändringen. Jag väljer att titta på 
Sverige utifrån tanken att imperialismen är ett stort pussel med många delar och 
att de pusselbitar som tillhör Sverige är av samma vikt som alla andra bitar. Dessa 
utgångspunkter är av vikt att bära med sig i läsningen av denna undersökning. 

                                                                                                                                                         
 
15 För vidare läsning om postkolonialism rekommenderas Loomba, Aina (2006) Kolonialism/Postkolonialism. 
För denna diskussion se t.ex. sid 16 ff, 23f, 117. 
16 Hobson, John M (2007) Is critical theory always for the white west and for western imperialism? Beyond 
westphilian towards a post-racist critical IR. http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/ 6 Mars 2009. Sid 94 
17 Wesseling (2009) Sid. 180. 
18 Blaut, James M (1993) The Colonizer´s model of the world Sid. 11 f. 
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2 Forskningsläge 

Detta kapitel har ett antal huvudsakliga uppgifter. För det första skall jag, genom 
att diskutera ett antal val utifrån hur tidigare forskning har tagit sig an 
imperialismen, skapa en bred förståelse för begreppet och utifrån denna presentera 
hur jag förhåller mig till begreppet imperialism. I efterföljande avsnitt kommer jag 
att dyka lite djupare i den valda angreppsvinkeln och diskutera hur den europeiska 
imperialistiska världsbilden kan förstås. I det tredje avsnittet diskuterar jag vad 
den tidigare forskningen har kommit fram till om Sverige. I det fjärde och sista 
avsnittet presenteras tidigare forskning om utrikespolitik. Det övergripande syftet 
med kapitlet är, förutom de delmål som just presenterats om respektive avsnitt, att 
närma mig ett problem och en frågeställning. Jag kommer dessutom att ta med 
mig det som framkommer i respektive avsnitt till skapandet av de begrepp som 
sedan skall utgöra grunden för undersökningens metod. Det sistnämnda kommer 
att vara en pågående process under hela kapitlet och ett efterföljande avsnitt kan 
således ytterligare precisera, ifrågasätta och/eller förändra ett metodologiskt 
ställningstagande från ett föregående avsnitt.19 

2.1 Innehållsmässig diskussion – hur begreppet 
imperialism kan förstås 

I sina funderingar kring tid uttryckte sig kyrkofadern och filosofen Augustinus 
ungefär på detta vis ”Om ingen frågar mig om det, då vet jag, om någon frågar 
mig och jag vill förklara det för honom, då vet jag det inte.”20 Om man tänker sig 
att Augustinus diskuterade imperialism istället för tid fångar denna mening 
mångas, och däribland mitt, förhållande till begreppet och fenomenet imperialism. 
Mot bakgrund av detta anser jag att ett brett angreppssätt, där jag med några 
exempel visar hur den inomvetenskapliga diskussionen sett ut, är nödvändigt för 
att närma sig imperialismen. Jag kommer enbart att skrapa lite på ytan i fråga om 
de inomvetenskapliga motsättningarna och diskussionerna som naturligtvis är i 
det närmaste oändliga. Ambitionen är således inte att skapa en fullständig 
redogörelse för hur diskussionen har sett ut, utan snarare att exemplifiera hur 
diskussionen har sett ut utifrån ett viktigt vägval som jag inledningsvis måste 
göra. 

                                                                                                                                                         
 
19 På samma sätt kan naturligtvis ett föregående avsnitt vara vägledande för val som uppträder i efterföljande 
avsnitt. 
20 Nordin, Svante (2003) Filosofins historia. Sid. 159. 
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Lars Magnusson utgår från ett antal punkter som han hämtar ifrån John 
Hobson och som den senare diskuterade redan i början av 1900-talet. Hobson 
gjorde en uppdelning mellan den gamla och den nya imperialismen och 
identifierar en skarp gräns i imperialismens utformning innan och efter 1870. Det 
första Hobson vill göra är att ge perioden efter 1870, vilken han benämner ”den 
nya imperialismen”, innehåll. För det andra vill han lyfta fram imperialismens 
drivkrafter och för det tredje vill han diskutera imperialismens effekter för det 
imperialistiska landet. I detta kapitel är det den första utgångspunkten som står i 
fokus – att ge imperialismbegreppet innehåll. De teoretiker Magnusson lyfter fram 
i sin bok diskuterar alla utifrån dessa tre punkter, men de talar ofta bredvid 
varandra då deras syn på vad imperialism är skiljer sig åt väsentligt.21 

Det är i detta skede Magnussons diskussion blir riktigt intressant för denna 
undersökning. Det han gör är att identifiera tre olika förhållningssätt till begreppet 
imperialism – tre förhållningssätt som sinsemellan skiljer sig åt i så hög grad att 
det lett till att olika skolbildningar helt upphört att diskutera imperialismen med 
varandra.22 Att säga att det är en nödvändighet att ge begreppet innehåll i ett tidigt 
skede av denna undersökning är således inte någon överdrift.  

Det första av de tre förhållningssätt som Magnusson lyfter fram är att 
imperialism är detsamma som kolonialism, ett synsätt vanligt bland de tidiga 
teoretikerna. Det andra förhållningssättet, vanligt bland marxistiska teoretiker, är 
att imperialismen innefattar såväl formella som informella imperier. Den drivande 
faktorn är det kapitalistiska systemets behov av expansion, det vill säga expansion 
utanför det egna landets gränser. Det tredje synsättet handlar dominans. Dominans 
mellan två, i fråga om makt, ojämlika parter. När någon hamnar i en 
dominansposition ekonomiskt, tekniskt, politiskt o.s.v. kommer denne att utnyttja 
detta för sin egen vinning. Inom detta synsätt är alltså tillfällighet och möjlighet 
starka faktorer – när någon har tillfälle och möjlighet att dominera någon annan 
kommer så även att ske.23 

Även E.J. Hobsbawm diskuterar de motsättningar som funnits mellan olika 
imperialismforskare. Hobsbawm menar att Lenins starkt kritiska analys av 
imperialismen blev central i den revolutionära marxismen och för 
motståndsgrupper i tredje världen. Detta hade naturligtvis inte behövt påverka 
imperialismforskningen nämnvärt om det inte varit för att marxistiska och icke-
marxistiska forskare gärna sa tvärtemot den andra gruppen, kanske lika mycket 
för att säga tvärtemot som för att man faktiskt tyckte så. Då marxistiska forskare 
gav den ekonomiska faktorn ett stort inflytande lyfte de icke-marxistiska 
forskarna fram psykologiska, ideologiska, kulturella och politiska förklaringar till 
imperialismen men bortsåg helt ifrån de ekonomiska faktorerna. Hobsbawm 
menar dock att senare forskning visat att det otvivelaktigt funnits en ekonomisk 
dimension i imperialismen. Men identifieringen av den ekonomiska dimensionen 

                                                                                                                                                         
 
21 Magnusson (2002) Sid. 28 
22 Magnusson (2002) Sid. 28. 
23 Magnusson (2002) Sid. 28 f. 
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förklarar på intet sätt ensam imperialismen.24 Så här skriver Hobsbawm själv om 
denna fråga: 

 
Den ekonomiska utvecklingen är inte något slags buktalare med resten av 
historien som sin talande docka, för övrigt kan inte ens den mest hängivet 
vinstjagande affärsman på jakt efter det stora lyftet i till exempel de 
sydafrikanska guld- och diamantgruvorna, någonsin betraktas eller 
behandlas enbart som en penningjägare och inget annat. Vem han än var, 
så var han aldrig immun mot de politiska, känslomässiga, ideologiska, 
patriotiska och till och med rasmässiga appeller och lockelser som var så 
uppenbart associerade med den imperialistiska expansionen.25 

 
I detta citat av Hobsbawm ringas en av mina huvudpoänger i detta avsnitt in. 
Förutom den stilistiska skönheten i detta citat, av vilken man inte får förblindas, 
visar Hobsbawm att imperialismen är ett mångbottnat fenomen som kan beaktas 
utifrån flera synvinklar. Å ena sidan finns den ekonomiska faktorn och å andra 
sidan de politiska, känslomässiga, patriotiska, och ideologiska faktorerna.  

Både Hobsbawm och Magnusson visar att det i imperialismen finns något mer 
än den ekonomiska förklaringen. Magnusson främst genom den tredje 
skolbildningen, som diskuterade dominans och tillfälle, och Hobsbawm i det ovan 
återgivna citatet. Det är detta ”något” jag fortsättningsvis väljer att fokusera på. 
Jag väljer att kalla det den ideologiska faktorn. Innan jag går djupare in i denna 
diskussion vill jag dock lyfta fram den diskussion Magnusson för om 
anledningarna till att olika imperialismforskare har talat förbi varandra och/eller 
lyft fram olika saker. Det Magnusson pekar på är att det inte finns någon 
definition av begreppet imperialism som är allomfattande d.v.s. olika definitioner 
lämpar sig olika väl beroende på tid och rum. Huvudpoängen i denna diskussion 
är att det kanske helt enkelt inte finns något ”rätt” eller ”fel” i fråga om vad 
imperialismen är och hur detta begrepp kan definieras vars giltighet är konstant 
över tid och rum. Istället för att försöka ringa in en definition som stämmer in på 
alla former av imperialism så är det troligt att det finns ett antal definitioner 
beroende på tid och rum.26 Detta stärks även av Hobsbawms diskussion om 
imperialismen som ett mångbottnat fenomen. Att jag fortsättningsvis väljer att 
fokusera på den ideologiska faktorn är på intet vis ett sätt att diskvalificera 
ekonomiska förklaringar – såväl ideologiska som ekonomiska förklaringar ingår i 
en större helhet. Det är denna helhet som kallas imperialism. Denna undersökning 
är alltså ett bidrag till en djupare förståelse av de ideologiska faktorerna i den 
europeiska imperialistiska världsbilden. Jag kan så här långt sluta mig till att 
imperialismen är ett mångbottnat fenomen, något jag med följande avsnitt 
kommer visa är gällande även för den ideologiska faktorn. 

                                                                                                                                                         
 
24 Hobsbawm, E.J. (1987) Imperiernas tidsålder. Sid. 86. 
25 Hobsbawm (1987) Sid. 86. 
26 Magnusson (2002) Sid. 31. 
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2.2 Den ideologiska faktorn – närmandet till ett 
förhållningssätt till imperialismen 

Den ideologiska faktorn är legitimeringsgrunden för imperialismen, det var 
genom de faktorer som presenteras nedan som imperialismen hämtade sitt 
moraliska försvar. Innehållet i denna faktor är naturligtvis också föränderligt över 
tid, men jag väljer utifrån Magnussons diskussion om att imperialismen är starkt 
kontextbunden att skapa en bred förståelse av denna faktor. 

Den ideologiska faktorn bygger till stor del på tanken om olika 
människovärde, en tanke som framhölls i den inledande begreppsdiskussionen. 
Människovärdet avgjordes till stor del på grundval av var man bedömdes befinna 
sig i den s.k. utvecklingsfasen. Man kan därför inte diskutera den ideologiska 
faktorn utan att diskutera utvecklingstanken – en tanke som varit närvarande inom 
den västerländska tankevärlden under lång tid. Även om utvecklingstanken kan 
vara värdeneutral d.v.s. att man konstaterar en utveckling utan att bedöma den 
som mer eller mindre utvecklad, vilar den oftast på synen att utvecklingen följer 
en linjär tidslinje och att vissa länder och kulturer är mer utvecklade och därmed 
också överlägsna andra kulturer. I den europeiska imperialistiska världsbilden 
ingick dock inte bara en uppfattning om att man var överlägsen andra kulturer – 
med detta följde även att man ansåg sig ha ett ansvar att sprida den europeiska 
kulturen och den kristna religionen till de områden som inte ansågs ha nått lika 
långt i utvecklingen.27  

Socialdarwinismens roll var, då den samspelade med utvecklingstanken28, ett 
annat grundfundament i den imperialistiska världsbilden. Utvecklingstanken, så 
som den diskuterades under slutet av 1800-talet, byggde till stor del på Darwins 
tankar om ”the survival of the fittest”29. Den vite mannen hade enligt detta synsätt 
nått längst i utvecklingen och var därmed bäst anpassad till den omgivande 
världen.30 Forskningen har visat två, till viss del motsägelsefulla, förståelser av 

                                                                                                                                                         
 
27 Horgby, Björn (1999) ”Konstruktionen av en imperialistisk världsbild” i Berg, Magnus, Trépagny, Veronica 
(Red.) I andra länder. Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande. Sid. 2f, Lundmark, Lennart 
(2002) Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm. Sid 11. 
28 Sven-Erik Lidman använder termen ”framstegstanken”. Men för att undvika förvirring använder jag mig av 
utvecklingstanken då det är samma fenomen som diskuteras. 
29 Lidman, Sven-Erik (1971) Framstegstanken, Sid 66 
30 Detta trots att Darwin, enligt Lidman, själv inte ville veta av att de teorier han framlagt användes för att 
förklara människans utveckling. Bland annat menar Lidman att socialdarwinisterna misstolkade vad Darwin 
menade. För det första så menade Darwin, enligt Liedman, att det fanns flockvarelser vars överlevnad byggde på 
flockgemenskap, så som människan, och för det andra innebar det inte att en art förfinades genom utvecklingen. 
Bara att den bättre anpassades för att överleva i den omgivande miljön. Men i båda dessa punkter tolkades 
Darwins teser, inom den socialdarwinistiska utvecklingsoptimismen, så att de passade in i den 
socialdarwinistiska världsbilden. Man menade t.ex. att de svaga borde ställas åt sidan då de stod i vägen för 
mänsklighetens utveckling. Även Lundmark menar att kopplingen mellan socialdarwinismen och Darwin kan 
ifrågasättas. Det socialdarwinistiska tankegodset har t.ex. starkare koppling till den franske naturforskaren Jean 
Baptiste Lamarck än till Darwin. Wesseling är dock av en lite annan uppfattning än Lidman och Lundmark 
ifråga om Darwins tankar om huruvida hans teorier var applicerbara även på människor. Wesseling håller 
visserligen med Lidman om att Darwin först och främst var inriktad på biologi och inte mänskliga relationer i 
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socialdarwinismen.31 Dels framhålls den radikala formen av socialdarwinism som 
innebar att de kulturer som inte klarade att anpassa sig till vad som ansågs vara 
den moderna världen i och med mötet med kolonialmakterna helt enkelt skulle 
låtas gå under.32 Men det påvisas även en mindre radikal bild av 
socialdarwinismen där mötet mellan européer och icke-européer innebar att 
européerna var skyldiga att hjälpa icke-européerna för att dessa inte skulle gå 
under. Europa hade, enligt den imperialistiska världsbilden, en moralisk 
skyldighet att sprida sin kultur till de områden man ansåg vara kulturellt 
efterblivna och att civilisera det vilda och farliga. Dessa skulle utan européernas 
hjälp aldrig kunna hoppa på utvecklingståget och börja sin resa framåt.33 Att lyfta 
den s.k. vilden till européns nivå var ett av de vanligaste moraliska försvaren för 
den europeiska imperialismen. Det civilisatoriska uppdraget var alltså inte bara ett 
svepskäl för att suga ut kolonierna, utan något som låg till grund för i stort sett 
varje beslut som togs gällande den politik som fördes av kolonialmakterna i 
kolonierna.34  

Men vad innefattade egentligen det civilisatoriska uppdraget mer konkret? 
Utifrån historien och västerländsk rätt hade grunderna för civilisationstanken 
börjat slås fast. I detta ingick t.ex. principer och former för äganderätt, 
tullagstiftning, rörelsefrihet till havs och byggandet av skolor, sjukhus och 
vägar.35 Ett konkret exempel på en aktör i det civilisatoriska uppdraget var 
missionärerna. Adrian Hastings visar t.ex. att missionärernas tankar om vad 
civilisation var och hur man nådde dit gick i linje med de sekulära 
myndigheternas. Missionärerna byggde helt enkelt civilisationstanken på sina 
egna erfarenheter, livet i väst, och menade att den enda sanna vägen till gud var 
via ett skolväsende och jordbruk baserat på europeiska idéer tillsammans med de 
kristna böner som missionärerna lärde ut. I sammanhanget bör dock nämnas att 
missionären enbart var välkommen att sprida sina idéer om kristendom så länge 
denne inte lät det kristna budskapet ta allt för stor plats, budskapet som rymdes i 
det civilisatoriska uppdraget skulle stå i första rummet.36 Även Sverige hade 
missionärer vars uppdrag starkt knöts till den imperialistiska världsbilden. 
Exempelvis skrev etnografen Erland Nordenskiöld i Missionsförbundets tidskrift, 
runt sekelskiftet 1900, att missionen var Sveriges viktigaste länk till naturfolken 
och andra exotiska kulturfolk. Missionen var, enligt Nordenskiöld, Sveriges 

                                                                                                                                                         
 
sina studier. Men Wesseling påpekar att Darwin icke desto mindre kommenterade mötet mellan de civiliserade 
och barbarerna med att kampen dem emellan skulle bli kortvarig så som fallet var med aboriginerna. För att 
fördjupa sig i denna diskussion rekommenderas; Liedman (1971) Sid. 10 f, Sid. 66, Lundmark (2002) Sid. 15, 
Wesseling (2009) Sid. 157.  
31 I detta avsnitt behandlar jag socialdarwinismen utifrån en bred förståelse av begreppet och kommer därför 
enbart att presentera hur det diskuterats. I nästföljande avsnitt kommer jag att problematisera och smalna av 
begreppet. 
32 Lundmark (2002) sid 15 
33 Horgby (1999) Sid. 2f, Ferro (2005) sid. 23, Magnusson (2002) Sid. 24, Lidman (1971) sid. 66 f, sid. 78 
34 Conklin, Alice L. ”The Imperial Mission” i Conklin, Alice, Fletcher, Ian European imperialism. Sid. 55 ff  
35 Hobsbawm (1987) Sid. 87 f. Conklin (1999) Sid. 55. 
36 Conklin (1999) Sid. 56, Hastings, Adrian ”Christianity, Civilization, and Commerce” i Conklin, Alice L, 
Fletcher, Ian Cristopher European imperialism. Sid. 76 ff. 
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andliga kolonisation i främmande världsdelar.37 Kort sagt – den vite mannens 
kultur skulle spridas och det som hade skett i väst skulle även ske i resten av 
världen.  

Men att sprida sin kultur över hela världen var naturligtvis inte något litet 
projekt. Här spelar den folkliga mobiliseringen en viktig roll. Detta var nämligen 
något som skiljde ut den imperialistiska tidsåldern ifrån den koloniala expansion 
som föregått den. Grymheterna som begicks var i stort sett desamma men nu hade 
ledarna för kolonialmakterna folket med sig.38  

En av de mörkare sidorna med imperialismen var de rasistiska attityder som 
fanns hos kolonialmakterna. Enligt Marc Ferro kan man skönja två typer av 
rasism. Den första typen grundade sig på de socialdarwinistiska tankarna genom 
vilka kolonialmakterna ansåg sig vara mest utvecklade men även drivande i 
utvecklingen. Genom detta gav de sig själva mandat att bedöma andra kulturer. I 
detta synsätt fanns ett starkt rastänkande där så kallade lägre stående raser 
bedömdes efter hur långt de kommit i utvecklingen men även efter vilka 
möjligheter de har att assimileras i den, utifrån den imperialistiska världsbilden, 
högre stående kulturen. I sin mest extrema form beskrevs raser som oförmögna att 
utvecklas och därigenom (som jag även diskuterade i samband med 
socialdarwinismen) lika gärna kunde lämnas till sin undergång. Den andra typen 
av rasistiska uppfattningar byggde på biologiska och genetiska skillnader. Här 
utgjorde rasblandning ett viktigt inslag. De rasmässiga skillnaderna ansågs vara av 
naturen givna, att blanda olika raser skulle därmed vara detsamma som att gå 
emot naturen. I den imperialistiska världsbilden fanns det en blandning mellan 
dessa båda synsätt där den förstnämnda var mer eller mindre stabil över tid medan 
den sistnämnda hämtade bränsle i den koloniala expansionen.39 Wesseling 
identifierar inte de två typerna av rasism och därmed inte heller att någon form av 
rasism skulle stå närmare socialdarwinismen än någon annan. Det Wesseling 
pekar på är att rädslan för rasblandning hämtade stöd ifrån socialdarwinismen då 
de rasistiska tankarna paketerades i en vetenskaplig form. Som stöd lyfter 
Wesseling bl.a. fram att den tyska guvernören i Sydvästafrika 1905 förbjöd 
blandäktenskap mellan vita och svarta då dessa äktenskap ansågs försämra den 
vita rasen. Detta baserades på antagandet att man med historiens hjälp kunde 
bevisa att rasblandningen var en farlig väg, speciellt för de s.k. högre raserna.40 
Jag tänker inte väga dessa båda synsätt mot varandra då det inte finns något som 
kräver att jag lutar mig mer mot den ena eller den andra av dem. Jag skänker 
istället en tanke till den diskussion jag förde utifrån Magnusson om att det kanske 
inte finns några stora drag som är applicerbara på alla former av imperialism utan 
att det snarare är situationsbundet. Det är heller inte så viktigt i detta fall. Det som 
är av vikt är att båda dessa visar att socialdarwinismen och de rasistiska tankarna 
är nära förbundna och att dessa påverkade relationerna mellan européer och icke-

                                                                                                                                                         
 
37 Yalcin, Zeki (2005) "Svenskar och assyrier/syrianer kring sekelskiftet 1900" i Multiethnica nr 29, 2005. Sid 5. 
38 Ferro (2005) Sid. 23. 
39 Ferro (2005) Sid. 30 f. 
40 Wesseling (2009) Sid. 156 f. 
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européer under den undersökta perioden. Ramar och duk är desamma - det är bara 
tavlans streck som dras lite olika.  

Nu har jag alltså målat upp en relativt bred bild av den ideologiska faktor som 
låg till grund för den imperialistiska världsbilden. De utgångspunkter jag tar med 
mig ifrån detta avsnitt i skapandet av ett förhållningssätt till denna faktor och som 
kommer ligga till grund för skapandet av mina metodologiska utgångspunkter är 
kortfattat dessa: 

 
• Utvecklingstanken: Utgår ifrån en linjär syn på tid som ej är 

värdeneutral där utvecklingen går från sämre till bättre.  
• Socialdarwinismen: Det västerländska samhället är bäst anpassat till 

sin omgivning och har som en följd av detta nått längst i utvecklingen. 
Följden av detta är att västerlandet antingen har en moralisk plikt att 
hjälpa de som ligger efter i utvecklingen alternativt att låta de kulturer 
som inte klarar av att anpassa sig gå under. 

• Det civilisatoriska uppdraget: Det västerländska samhället har en 
moralisk plikt att civilisera det ociviliserade genom att göra "de andra" 
till sin egen spegelbild.  

• Rasism/kulturhierarki: De mest utvecklade hade rätten att bedöma 
s.k. lägre raser utifrån sin förmåga att assimileras i högre stående raser. 
Rasmässiga skillnader var av naturen givna och inget man skulle 
experimentera med genom t.ex. rasblandning. 

• Människovärde - En individs eller ett kollektivs värde på den 
kulturella rangskalan. En kultur värderas utifrån var de befinner sig på 
denna skala.   

 
Vissa av dessa punkter ligger nära varandra och går till viss del in i varandra. Så 
var även fallet av det virrvarr med tankar som utgjorde den imperialistiska 
världsbilden. Dessa fem är dock de huvudlinjer jag har identifierat genom den 
tidigare forskningen och utgör därför fortsättningsvis huvudlinjen även för mina 
metodologiska utgångspunkter. 

Så hur har den tidigare forskningen om förekomsten av den imperialistiska 
världsbilden diskuterat dess förekomst i Sverige? Detta är den fråga som är 
vägledande för nästa avsnitt. 

2.3 Sverige – den europeiska imperialistiska 
världsbildens spridning 

Att den forskning som berör den europeiska imperialistiska världsbildens 
påverkan på svensk utrikespolitik är begränsad är på intet sätt förödande för denna 
undersökning. Det betyder egentligen inget annat än att jag får ta mig an detta 
avsnitt ifrån lite andra vinklar. Förekomsten av forskning behöver naturligtvis inte 
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stå i paritet med förekomsten av den imperialistiska världsbilden i Sverige. Björn 
Horgby skriver: 

 
Behovet av råvarumarknader var en av orsakerna till imperialismen. 
Men det fanns även andra motiv. Det fanns en imperialismens världs-
bild, som inte bara accepterades i de imperiebyggande staterna, utan 
också i Sverige. Hit förmedlades den via telegram från nyhetsbyråer, 
klipp från utländska tidningar och inte minst via resebrev från 
svenskar, som befann sig utomlands.41 

 
Detta citat ringar in en viktig poäng och utgångspunkt för denna undersökning – 
att den imperialistiska världsbilden var spridd och accepterad i Sverige. Viktigt i 
sammanhanget är även att Sverige vid slutet av 1800-talet var relativt kulturellt 
homogent och att utlänningar betraktades med misstro, något som naturligtvis inte 
försvårade spridningen av den europeiska imperialistiska världsbilden i Sverige. 
Horgby tar även upp att myndighetsutövare, så som poliser och militärer, vid 
tillfällen delade den skeptiska hållningen till utlänningar vid den här tidpunkten.42 
Extra intressant blir detta när man tittar närmare på den svenska samepolitiken. 
Inom delar av denna forskning träder en intressant bild fram, en bild som inte 
ligger så långt ifrån den som presenterades i avsnittet om den europeiska 
imperialistiska världsbilden. Men det sätts även frågetecken kring den tidigare 
forskningen av exempelvis Lundmark. Frågetecken som är av vikt för denna 
undersökning.  

En viktig poäng som Lundmark bidrar med är att socialdarwinismen som 
begrepp har använts brett och ibland motstridigt, något som visade sig i denna 
undersöknings förgående avsnitt. Problemet har varit att begreppets lösa ramar har 
inneburit att i stort sett allt som har haft en rasistisk underton har kunnat tolkas 
som socialdarwinistiskt. Lundmarks poäng är att om socialdarwinism skall kunna 
användas för att förstå den svenska samepolitiken måste den reserveras för de som 
anser att de underlägsna kulturerna skall lämnas att gå under då detta är i enlighet 
med historiens gång. Någon sådan utbredd syn fanns det inte hos svenska 
politiker, i alla fall inte som kom till uttryck. Politikerna ville inte lämna 
renskötseln åt sitt öde utan ville tvärtom bevara den. Däremot var den förda 
politiken ”så infekterad av kulturhierarkiska och rasistiska föreställningar att den 
ändå fick svåra konsekvenser för samerna[…]”.43 Att det handlar om 
kulturhierarkiska och rasistiska uppfattningar snarare än socialdarwinistiska, om 
man accepterar Lundmarks definition, framkommer även hos Patrik Lantto. 
Lantto menar att en drivande faktor i den svenska samepolitiken och den svenska 
statens kontroll över områden i norra Sverige är de rasegenskaper som tillskrivits 
samerna och som har positionerat dem som kulturellt lägre stående. De lösa 
gränser som omgärdat socialdarwinismen då begreppet har använts för att 

                                                                                                                                                         
 
41 Horgby (1999) Björn sid. 1 
42 Horgby (1999) Sid. 1 och Sid. 7. 
43 Lundmark (2002) Sid. 17 
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beskriva samernas kontakt med svenska myndigheter har inneburit att det i många 
fall är direkt motsägelsefulla processer som beskrivs.44  

Oavsett vilken syn man har beträffande socialdarwinism är viljan till inhemsk 
kolonialism och det ojämlika maktförhållandet mellan samer och svenska 
myndigheter återkommande teman. Ulf Mörkenstam exemplifierar detta med bl.a. 
Karl-Eric Sammeli och Rolf Sjölin. Sammelis och Sjölins undersökningar skiljer 
sig sinsemellan åt vad gäller perspektiv och till viss del även slutsatser. På en 
punkt är de dock överens. Den svenska samepolitiken påverkades till stor del av 
viljan att kolonisera och lägga under sig de naturresurser som fanns i 
lappmarkerna. Detta stämmer Mörkenstam själv in i och påpekar att ambitionen 
att bedriva en inhemsk kolonisering påverkade samepolitiken på svensk riksdags- 
och regeringsnivå. Övertagandet av land har inte skett genom överenskommelser 
mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen utan genom att 
majoritetsgruppen formulerat regler utifrån en ojämnlik maktposition, beslut som 
dessutom gynnat majoritetsgruppen på bekostnad av minoritetsgruppen.45 Även 
Patrik Lantto stämmer in i detta påstående och menar att relationen mellan 
statsmakten och samerna är av en kolonial karaktär uppbyggd på ”en tydlig 
maktdominans vilande hos majoritetssamhället”.46 

Även om den forskning som berör samernas kontakt med svenska 
myndigheter naturligtvis inte till fullo är enig i allt kan man ändå skönja en viss 
samstämmighet i den forskning som presenteras här. Exempelvis är de rasistiska 
och kulturhierarkiska uppfattningarna som möjliggjorts genom en ojämlik 
maktbalans ett återkommande tema.  

Gunlög Fur knyter samman samepolitiken med den kolonialpolitik Sverige 
förde i den svenska kolonin New Sweden i Amerika. Fur menar att uppfattningen 
om att Sverige aldrig varit någon stor kolonialmakt inneburit att exempelvis New 
Sweden betraktats som ett sidospår i den svenska historien och inte satts i 
samband med övrig svensk eller europeisk expansion. Fur skriver inledningsvis 
om sin avhandling i vilken hon utgick ifrån den svenska kolonin i Amerika och 
den politik som bedrivits gentemot samerna. Både samepolitiken och New 
Sweden kan ses som uttryck för en kolonialistisk stormaktspolitik lik den som 
fördes av de europeiska kolonialmakterna. Fur påpekar visserligen att det under 
den tid som gått mellan utgivandet av hennes avhandling och av Colonialism in 
the margins har skett mycket inom forskningen, inte minst med 
postkolonialismens intåg. Trots detta menar hon att det är av vikt att undersöka 
och konfrontera de dominerande uppfattningarna om svensk kolonialism som i 
stort liknar de som rådde när hennes avhandling kom ut. Att Sverige inte har setts 
som någon stor kolonialmakt under den imperialistiska tidsåldern har alltså 
bidragit till en närmast naiv syn på den svenska kolonialismen utomlands d.v.s. en 

                                                                                                                                                         
 
44 Lundmark (2002) sid 16 f, Lantto, Patrik (2003) Att göra sin stämma hörd. Sid. 8 ff. 
45 Mörkenstam, Ulf (1999) Om ”Lapparnes privilegier”. Sid. 70 ff 
46 Lantto (2003) Sid. 8 
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uppfattning att det som skedde i New Sweden handlade om en äventyrlig 
upptäcktsfärd snarare än om kolonialistisk stormaktspolitik.47  

Då har jag nått den punkt då det är dags att sammanfatta detta avsnitt och hur 
jag skall använda det som framkommit.  

Oavsett vad man tycker om Lundmarks definition av begreppet måste man 
hålla med om att det innebär ett problem när ett begrepp är så löst definierat att 
direkt motsägelsefulla processer tolkas som ett uttryck för en och samma sak. Jag 
väljer mot bakgrund av detta att ställa mig bakom Lundmarks definition. Detta val 
innebär således att det skall finnas en uttrycklig vilja att låta kulturer gå under om 
de inte anses kunna anpassa sig till s.k. överlägsna kulturer och omgivande 
samhälle för att falla inom ramen för socialdarwinism i denna undersökning. Detta 
medför att jag får korrigera mina metodologiska utgångspunkter en aning. 

 
• Socialdarwinism: Kulturer som inte kan anpassa sig till den mest 

utvecklade kulturen och det moderna samhället skall lämnas åt sitt öde 
vilket är att gå under. 

• Rasism/kulturhierarki: De mest utvecklade hade rätten att bedöma 
s.k. lägre raser/kulturer utifrån sin förmåga att assimileras i högre 
stående raser/kulturer. De kulturer/raser som inte kan assimileras i s.k. 
högre kulturer behöver och skall få hjälp då de annars kommer att gå 
under. Det finns alltså en åtskillnad mellan kultur och biologi i denna 
faktor. Rasismen handlar om biologiska faktorer medan kulturhierarkin 
baseras på kulturella faktorer. Att jag ändå väljer att placera dessa i 
samma grupp beror på att en s.k. biologiskt underordnad grupp skall 
assimileras i en s.k. högre stående kultur. Oavsett vilken skillnad man 
pekar ut så är målet alltså detsamma. Till den rasistiska dimensionen 
kan även tilläggas att s.k. rasmässiga skillnader var av naturen givna 
och inget man skulle experimentera med genom t.ex. rasblandning. 

 
Det som framkommit via Lundmark har som synes även påverkat mitt förhållande 
till begreppet rasism. När det är kulturer och inte raser som diskuteras som 
under/överlägsna är det alltså snarare ett uttryck för en kulturhierarkisk 
uppfattning än en rasistisk sådan. Dessa båda bygger på samma tanke, att 
rangordna och klassificera, och ligger så nära varandra att de behandlas som delar 
av samma grupp. Det som är specifikt för den rasistiska delen är tankarna om 
rasblandning och att detta skulle undvikas då skillnaderna var av naturen givna.  

Men det kanske viktigaste som framkommit i detta avsnitt är Furs bidrag. Fur 
presenterar en bro mellan samepolitiken och den politik som fördes i Amerika 
d.v.s. mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Om samerna har jag funnit en hel 
del som berör denna undersöknings ämnesområde. Däremot inte om den svenska 
utrikespolitiken. Jag kommer fortsättningsvis att ta med mig Furs påstående att 
både den politik som bedrevs i Sveriges norra delar och den som bedrevs i 
Amerika är att betrakta som en del av en europeisk stormaktspolitik snarare än 

                                                                                                                                                         
 
47 Fur (2006) Sid. x f (Preface) 
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sidospår och avstickare i den svenska historien. Jag instämmer vidare i Furs 
diskussion om att det är av vikt att ifrågasätta och konfrontera tidigare 
uppfattningar – därför anser jag det vara av vikt att undersöka hur den europeiska 
imperialistiska världsbilden påverkade utformandet av den svenska 
utrikespolitiken. För att kunna ifrågasätta och konfrontera, men även för att 
eventuellt kunna instämma, i den tidigare forskningen om svensk utrikespolitik 
skall jag i nästa, kapitlets sista, avsnitt presentera några huvudlinjer i denna 
forskning - men även presentera ett synsätt vilket jag skall pröva gentemot 
källorna.  

2.4 Utrikespolitik 

Jag kommer i detta avsnitt ta spjärn emot Furs påstående att den svenska 
kolonialpolitiken i det närmaste sågs som ett äventyr och med detta i bakhuvudet 
närma mig vad den tidigare forskningen har att säga om utrikespolitik – såväl i ett 
bredare perspektiv som specifikt svensk utrikespolitik. Detta med ambitionen att 
denna undersökning skall kunna utgöra ett bidrag till såväl 
imperialismforskningen som den utrikespolitiska forskningen. Jag inleder 
avsnittet med att presentera några synsätt på utrikespolitik som tidigare forskning 
har bidragit med. Avsnittet avslutas med statsvetaren Herfried Münklers 
prestigebegrepp, något som fortsättningsvis kommer inta en central roll i denna 
undersökning. 

I den forskning som behandlar utrikespolitik är upprätthållandet av fred ett 
återkommande tema. Detta har statsvetaren Magnus Jerneck, tillsammans med 
många andra, behandlat. Jerneck identifierar tre linjer som är dominerande i denna 
forskning och som på olika sätt förhåller sig till hur fred mellan stater upprätthålls. 
Dessa tre är, utan att gå in för djupt på dem, att fred upprätthålls genom 
maktbalans, ingen aktör eller grupp av aktörer tillåts att bli så stark att 
maktbalansen hotas, att fred upprätthålls genom samarbete, de olika aktörernas 
intresse kan närma sig varandra och man arbetar mot gemensamma mål, och 
slutligen att olika intressen kan jämkas och att krig på så sätt kan undvikas 
eller begränsas genom lagar och regler. Det de har gemensamt är synen på den 
internationella politiska arenan som anses vara av en anarkistisk karaktär d.v.s. att 
det inte finns någon högre instans än staterna själva och att varje enskild stat hela 
tiden kommer att sträva efter maximal självständighet och säkerhet.48  

Även statsvetaren Tommy Möller och historikern Lars-Arne Norborg utgår 
ifrån freds- och säkerhetsperspektivet i sina respektive diskussioner om svensk 
utrikespolitik. ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”49. Detta var 

                                                                                                                                                         
 
48 Jerneck, Magnus (2009a) ”Krig och fred, anarki och modernitet” i Jerneck, Magnus (Red.) Fred i 
realpolitikens skugga. Sid. 18. 
49 Möller, Tommy (2005) svensk politisk historia 1809-1975. Sid. 169. 
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ledstjärnan för den svenska utrikespolitiken under kalla kriget.50 Men den svenska 
neutralitetspolitiken har sina rötter tidigare än så. Efter att Sverige under 1850- 
och 60-talen hade försämrat sin utrikespolitiska status vände man sig under 1870-
talet allt mer åt tyskt håll. Denna vändning gjorde sig även gällande inom andra 
områden än den svenska utrikespolitiken så som ekonomi, vetenskap, kultur etc. 
Den tidigare vänskapen med Ryssland hade förbytts mot en rädsla för rysk 
expansion, Tyskland sågs i detta läge som en pålitlig vän då landet hade skördat 
ett antal segrar och stärkt sin position på den utrikespolitiska arenan. Men man var 
ifrån svenskt håll noga med att de nya banden till Tyskland inte betydde att man 
tog ställning mot vare sig Ryssland eller någon annan. Till exempel reste Oscar II 
både till Danmark och till Ryssland för att övertyga dessa om att fred och 
gransämja var ledorden för den svenska utrikespolitiken. Den nya maktsituation 
som hade uppstått runt Östersjön banade alltså väg för den svenska 
neutralitetspolitik som framöver skulle vara rådande för den svenska 
utrikespolitiken.51  

Jerneck identifierar 1809 som ett viktigt årtal för den förändrade svenska 
utrikespolitiken som var gällande från och med 1812. Det var under den här 
perioden Sveriges status som småstat tog form vilket fick återverkningar för 
utrikespolitiken. De stora dragen i den svenska utrikespolitiken utgjordes nu av 
försiktighet då man inte ville stöta sig med stormakterna även om man ifrån 
svenskt håll periodvis ägnade sig åt en mer offensiv, allianstänkande, 
utrikespolitik. Trots detta hade man i Sverige länge drag av vad man inom 
statsvetenskaplig forskning betraktar som en krigarstat52 vilket kan knytas till de 
nationalistiska och mytologiserande berättelserna om Sveriges forna 
stormaktstid53 och inslag av europeisk stormaktspolitik i den svenska 
utrikespolitiken.54  

Jag vill även pröva om och hur det prestigetänkande Herfried Münkler redogör 
för kan ha inverkat på den svenska utrikespolitiken under den period som står i 
fokus för undersökningen. Innan jag sätter igång att reda ut prestigebegreppet, 
som Münkler lånat från Max Weber,55 vill jag dock påpeka en sak, Münkler 
diskuterar främst imperier och inte stater. Jag väljer ändå att utgå från begreppet 
för att se om något som gjort sig gällande för imperier, jakten på prestige, kan 
appliceras på en liten västeuropeisk stat under den imperialistiska tidsåldern. 
Även Münkler ger mindre stater ett handlingsutrymme i jakten på prestige och 
internationellt anseende, något jag kommer återkomma till senare i avsnittet. 

Prestigetänkandet i utrikespolitiken medför, enligt Münkler, att beslut kan gå 
på tvärs mot t.ex. ekonomiska överväganden genom att värdet av ökad 
internationell prestige i vissa fall kan väga tyngre än ekonomiska argument. En 

                                                                                                                                                         
 
50 Möller (2005) sid 169. 
51 Norborg, Lars-Arne (1995) Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Sid 251 f. 
52 Jerneck, Magnus (2009) ”Modernitet och småstadsidentitet” i Jerneck, Magnus (Red.) Fred i realpolitikens 
skugga. Sid. 78. f. 
53 Jfr Jerneck (2009) Sid. 80. 
54 Jfr Fur (2006) Sid x f. (Preface) 
55 Münkler (2006) Sid. 44. 
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ekonomisk förlust kan alltså vägas upp av en prestigemässig vinst, en vinst som 
dessutom ökar i takt med konkurrensen om den hegemoniska makten.56 Detta 
kunde naturligtvis ta sig uttryck på lite olika sätt. I Storbritannien var imperiets 
roll hotad av flera anledningar. Storbritanniens ställning som ledande 
industrination var utmanad i och med att Amerika hade seglat upp som en nation 
att ta på allvar, Ryssland förde en aggressiv politik i Centralasien o.s.v. För att 
behålla sin ställning som stormakt och för att behålla imperiets internationella 
anseende använde man sig ifrån Storbritanniens sida av imperialismen för att 
stärka och behålla sin globala hegemoniska stormaktsroll. Münkler menar att man 
utifrån detta bör se imperialismen som mer av ett svar på externa problem än vad 
tidigare teorier om imperialism har gjort57 d.v.s. att imperialismen kan vara ett 
verktyg för att möta yttre hot och problem och inte enbart ett sätt att ge det egna 
folket en känsla av samhörighet eller att ge den inhemska industrin en yttre 
marknad. Ett annat exempel som Münkler lyfter där politisk prestige spelat in för 
det brittiska imperiet är utropandet av drottning Viktoria till kejsarinna av Indien. 
Att man från Storbritanniens håll valde att tillsätta en kejsarinna över Indien var 
knutet till att man ville understryka imperiets globala betydelse, att man hade 
världsherravälde. Då man i exempelvis Tyskland vid tidpunkten för detta inte 
hade några kolonier att tala om framstod landet i detta fall som relativt 
betydelselöst i jämförelse med Storbritannien. Detta medförde att man från 
brittiskt håll stärkte det internationella anseendet.58 

I Frankrike, under Napoleon I, tog sig prestigejakten uttryck genom att 
erkännandet från Europa och världen fick en sådan betydelse att landet ständigt 
företog nya projekt i imperialismens anda - projekt som ingalunda var inriktade på 
ekonomisk vinst. Det som stod i fokus var ett erkännande som skulle öka den 
franska prestigen. Münkler menar att Napoleon III imperiepolitik kan ses som "en 
fortlöpande inlösning av ekonomiskt kapital i politisk prestige"59 där en 
ekonomisk vinst visserligen var något man räknade med på lång sikt men där det 
kortsiktiga målet gick ut på att varje fransman skulle få ta del av den ära det 
innebar att tillhöra det franska riket. En ära som steg i takt med att den 
internationella prestigen ökade.60 I denna diskussion är det alltså kampen mellan 
stater om makt och inflytande som är central, inte kapitalets konkurrens kring 
marknader och investeringsmöjligheter som i ekonomiskt inriktade 
imperialismteorier.61 

Som jag skrev inledningsvis behandlar Münkler främst imperier och inte stater 
men att han samtidigt ger stater en möjlighet att agera inom ramen för 
prestigesträvanden. Ett exempel på detta är Frankrikes agerande under kalla kriget 

                                                                                                                                                         
 
56 Herfried Münkler för en väldigt intressant diskussion beträffande hur Marx missar detta perspektiv genom att 
fokusera så starkt på ekonomiska faktorer. Det är genom att politiska perspektiv ser till flera olika typer av 
kapital och hur dessa samverkar som Münkler menar att de politiska imperialismteorierna har ett övertag på 
ekonomiska imperialismteorierna. Se Münkler (2007) Sid. 29. 
57 Münkler (2007) Sid. 30 ff. 
58 Münkler (2006) Sid. 44 f. 
59 Münkler (2006) Sid. 44 
60 Münkler (2006) Sid. 44 f. 
61 Münkler (2006) Sid. 44 
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där USA:s starka roll ständigt utmanades av Frankrike. Men då världsordningen 
var tydligt uppdelad i en bipolär maktstruktur, öst-väst, var det snarare ett sätt att 
tillfredsställa den nationella fåfängan, inte ett allvarligt menat försök att utmana 
USA:s maktposition. Gränserna för hur långt man kunde tänkas gå i detta var 
tydliga, Frankrike var inte beredda att riskera dess tillhörighet till väst sattes på 
spel. Storbritannien å sin sida valde en annan linje där positionen skulle stärkas 
genom att man stödde USA. I båda dessa exemplen är det centrala att agerandet, 
oavsett hur man väljer att agera, är begränsat av att världen är uppdelad i två block 
- öst och väst. När världen är bipolär minskas alltså de mindre staternas möjlighet 
att agera. När världen är multi- eller unipolär kan helt andra typer av 
prestigevinster göras eftersom "andra rangens makter"62 så som Frankrike, 
Storbritannien etc. i förhållande till USA under kalla kriget, då inte längre är 
knutna till ett block.63 Mot bakgrund av detta kan Sveriges möjlighet att agera 
under den imperialistiska tidsåldern, för att öka prestigen, jämföras med hur andra 
rangens makter kan agera i ett bipolärt system. Den imperialistiska världsbilden 
erbjöd en tydlig uppdelning mellan "vi och de" i vilket handlingsutrymmet för 
Sverige kan liknas vid en bipolär världsordning. Utifrån Münklers diskussion 
skulle då Sverige haft möjlighet att agera, dock inte på ett sådant sätt att 
tillhörigheten till de imperialistiska stormakterna sattes på spel. Det är utifrån 
detta jag skall ta mig an och pröva prestigebegreppet genom 
riksdagsdiskussionerna.  

Som avslutande ord på detta avsnitt vill jag poängtera att inte ifrågasättandet 
av neutralitetspolitiken står i fokus i denna undersökning. Det är snarare 
utvecklandet av synen på den svenska utrikespolitiken som är av vikt och det är 
för detta ändamål prestigetanken knyts till den svenska utrikespolitiken. Prestige 
kommer således fortsättningsvis att spela en central roll i undersökningen. 

Utifrån vad som framkommit i detta avsnitt skall jag skapa ett antal punkter att 
ta med till metodavsnittet. Dessa är: 

 
• Sveriges litenhet - Den svenska utrikespolitiken formas utifrån Sveriges litenhet 

samtidigt som det finns en viss ambivalens inför detta. Den forna stormaktspositionen 
ställs emot ett nytt realpolitiskt läge i vilken det uppstår en intressekonflikt. 

• Prestige - Den internationella prestigen värderas likvärdigt med t.ex. 
nationalekonomiska intressen. Detta kan medföra att ett beslut tas för att öka den 
internationella prestigen trots att det t.ex. motverkar ett nationalekonomiskt intresse. 

                                                                                                                                                         
 
62 Münkler (2006) Sid. 49. 
63 Münkler (2006) Sid. 48 f. 
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3 Problem, frågeställning och syfte 

Det jag vill fånga i denna undersökning är de riksdagsdiskussioner som berör det 
svenska förhållningssättet till den imperialistiska världsbilden i Europa under 
perioden 1878-1914.  

Genom den tidigare forskningen har jag bl.a. visat två saker som är av vikt för 
denna undersökning. För det första att den europeiska imperialistiska världsbilden 
var spridd och accepterad i Sverige. För det andra att en liknande politik som den 
som fördes av europeiska länder, i utomeuropeiska länder, fördes av Sverige inom 
landets gränser gentemot samerna. Det skulle naturligtvis gå att utveckla dessa 
perspektiv. Men jag vill istället använda mig av bron, mellan den svenska 
samepolitiken och den svenska utrikespolitiken, och undersöka hur den 
europeiska imperialistiska världsbilden påverkade diskussionen i riksdagen 
beträffande den svenska utrikespolitiken.  

Med facit i hand så vet vi att Sverige inte var någon stor kolonialmakt under 
den imperialistiska tidsåldern, det är därför det är intressant att undersöka 
diskussionen i den svenska riksdagen rörande utrikespolitiken och inte den 
faktiskt förda utrikespolitiken. Utifrån diskussionen om prestige som jämförbar 
med exempelvis ekonomiska värden i utrikespolitiken är det naturligtvis intressant 
att undersöka om de svenska tongångarna påverkades av att landet hade lämnat 
sin roll som stormakt för att inta rollen som smånation. Den svenska 
utrikespolitiken skulle i så fall influerats av tanken på att göra en prestigevinst för 
att väga upp prestigeförlusten som drabbat landet och som legat till grund för 
1812 års förändring i den svenska utrikesdoktrinen. Om det skulle visa sig att 
jakten på prestige var stark i den utrikespolitiska debatten i Sveriges riksdag under 
perioden 1870-1914 så är detta naturligtvis ett viktigt tillägg till neutralistetslinjen 
och ett stöd för exempelvis Furs påstående om den svenska utrikespolitiken som 
en del av en europeisk stormaktspolitik.  

Jag kommer att arbeta med ett maktperspektiv genom att undersöka hur den 
svenska utrikespolitiken formulerades i förhållande till den hegemoniska 
maktordning som jag har knutit till imperialismen. Detta kan naturligtvis göras på 
flera sätt men min ambition är att undersöka detta genom att pröva två hypoteser. 
Dessa är: 
 

• Sverige inordnade sig i den västerländska hegemoniska maktstrukturen 
men såg sig underordnad de koloniala stormakterna t.ex. Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland.  

• De ledande västeuropeiska makterna (Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland) skapade och utvecklade i imperialismen en hegemonisk 
världsordning och tankevärld. Sverige inordnade sig i denna men kunde 
utifrån sin position som en mindre västeuropeisk stat också ha egna 
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imperialistiska ambitioner som innefattade behov av att erövra ett eget 
imperium och ett omfamnade av den imperialistiska världsbilden genom 
vilken man tolkade världsordningen på samma sätt som de ledande 
imperialistiska makterna. 

 
Dessa båda punkter skall i första hand ses som två arbetshypoteser vilka jag har, 
genom den övergripande frågan, ambitionen att testa gentemot källorna. Dessa 
hypoteser skall på intet sätt ses som "antingen eller"-hypoteser utan kan verka 
parallellt och/eller växelvis med varandra. Viktigt i sammanhanget är att i 
förlängningen så handlar det till syvende och sist om att stärka sin position i den 
hegemoniska maktstrukturen. 

Undersökningens problemformulering konkretiseras med frågan: 
 
- Hur formulerades Sveriges utrikespolitik i förhållande till den europeiska 

imperialistiska världsbilden? 
 

Denna fråga utgår ifrån de punkter som avslutat varje avsnitt i kapitlet 
Forskningsläge och som finns i sammanfattad form i avsnittet Metod i 
efterföljande kapitel. De punkter som kokats ner är således ständigt närvarande. 
För att ytterligare förtydliga vad jag menar med denna fråga, och vad det är jag 
ämnar svara på, så anser jag det av vikt att bryta ner frågan i två underfrågor. 
Dessa är: 

 
• Hur påverkade prestigetanken den svenska utrikespolitiken? 
• Hur påverkade den hegemoniska maktstrukturen den svenska 

utrikespolitiken? 
 

I den tidigare forskningen är inte detta perspektiv utförligt behandlat. Några av de 
forskare som presenteras i kapitlet Forskningsläge gläntar på den dörr som 
diskuterar detta eller angränsande problem. Detta är en dörr som enligt min 
mening borde stå öppen.  

Syftet är att svara på hur man i den svenska riksdagen, utifrån den europeiska 
imperialistiska världsbilden, diskuterade kring den svenska utrikespolitiken och 
varför man diskuterade på de sätt man gjorde. Det är inte den faktiskt genomförda 
utrikespolitiken som är av vikt, utan de diskussioner som föranledde formandet av 
densamma. Denna undersökning är alltså först och främst en pusselbit till den 
forskning som berör imperialism men bör även ses som en pusselbit till den 
forskning som berör svensk utrikespolitik. Begreppet utrikespolitik skall förstås i 
en bred mening och behandlar de diskussioner som på ett eller annat sätt placerar 
in Sverige i ett internationellt sammanhang. 

Det är en relativt lång tidsperiod som står i fokus för denna undersökning. 
Förändringsperspektivet i det svenska förhållningssättet till den europeiska 
imperialistiska världsbilden är således ständigt närvarande. 
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4 Material, källkritik, metod och 
avgränsning. 

4.1 Material 

Det material som utgör källorna i denna undersökning är riksdags- och 
utskottsprotokoll under den avgränsade tidsperioden 1870-1914. Dessa är 
indelade i första och andra kammaren och återger de diskussioner som 
förekommit i riksdagen om t.ex. en skrivelse. Ofta kommer dessa skrivelser ifrån 
ett utskott varför jag även följer upp denna tråd och läser utskottsprotokollen 
knutna till diskussionen i riksdagen. 

De namn som förekommer i undersökningen är de namn som förekommer i 
riksdagsprotokollen och, i undantagsfall, i utskottens protokoll. Då de 
framkommer i samband med riksdagsprotokollen är det helt enkelt ledamöter av 
första och andra kammaren. Jag väljer att återge dem med efternamn, syftet är 
dock enbart att i en diskussion hålla isär vem som sagt vad. Jag kommer därför 
inte vid något tillfälle utveckla vem någon av dessa talare är med förnamn, 
partitillhörighet eller liknande. 

4.2 Källkritik  

Torsten Thurén presenterar fyra kriterier för den källkritiska metoden som han 
menar är ganska självklara, på gränsen till banala.64 Jag är naturligtvis beredd att 
hålla med Thurén om att dessa kriterier kan te sig självklara men jag håller även 
med honom om att det, just eftersom de är så självklara, är lätt att glömma bort 
dem. Jag kommer därför att lyfta fram och diskutera dem och hur de påverkar 
denna undersökning.  

Då det är riksdags- och utskottsprotokoll som utgör källmaterialet för denna 
undersökning kommer Thuréns tre första kriterier inte att utgöra något problem. 
Dessa tre är äkthet, tidssamband och oberoende. Med dessa menas att källan är 
vad den utgör sig för att vara, att tid har en negativ inverkan på källan d.v.s. att ju 
längre tid som går mellan en händelse och att källan berättar om det desto mindre 
trovärdig är den och att källan är sin egen och inte en återgivning eller ett referat 

                                                                                                                                                         
 
64 Thurén, Torsten (2005) Källkritik. Sid 13 
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av ursprungskällan. Det är först vid Thuréns fjärde kriterium, tendensfrihet, som 
det finns anledning för mig att diskutera min källa utifrån ett källkritiskt 
perspektiv. Med tendensfrihet menas att källans återgivning av verkligheten inte 
påverkas i negativ riktning av exempelvis någons personliga eller politiska 
intressen av att påverka källans innehåll.65 Detta är naturligtvis alltid ett problem 
när man undersöker källor där det finns eller har funnits vetskap hos de aktörer 
som berörs i källorna om att dessa kommer att sparas för eftervärlden. Däremot 
anser jag inte att tendensen är av det slag att det utgör något problem. Uppgiften 
jag har tagit på mig är att ringa in hur man i den svenska riksdagen förhöll sig i 
utrikespolitiska frågor i förhållande till den europeiska imperialistiska 
världsbilden. Som det ser ut i källorna såg den också ut i riksdagen då frågorna 
diskuterades. Det viktigaste i denna diskussion är att inte titta på historien med 
glasögon från 2000-talet. Idag har jag mycket svårt att se hur ett politiskt parti, i 
alla fall något av de som innehar representation i riksdagen i skrivande stund, 
skulle kunna diskutera utifrån socialdarwinistiska tankar utan att få sparken av 
sina väljare eller i alla fall tappa en stor del av dessa i nästa val. Min tes är att 
dessa spärrar inte fanns på samma sätt innan första världskriget. Utifrån Thuréns 
fyra kriterier för en källkritisk metod kan jag således ta mig an mina källor efter 
att noga ha övervägt deras lämplighet för att svara på frågeställningen i denna 
undersökning. 

4.3 Metod 

Riksdagsprotokoll och utskottsprotokoll utgör en diger mängd protokoll att gå 
igenom. Jag kommer därför att utgå från de register som finns över protokoll och 
diskussioner och göra nedslag i protokollen på de platser där det är troligt att de 
frågor jag är intresserad av kommer upp till debatt. Jag kommer därför inte 
diskutera det som framkommer på ett sådant sätt att slutsatserna kan dra generella 
slutsatser för svensk utrikespolitik, utan slutsatserna rör uteslutande de 
diskussioner som behandlas i undersökningen. Därmed faller vissa motbilder bort 
d.v.s. de framkommer enbart i de fall jag exemplifierar med dem i 
undersökningen i de fall som valts ut enligt diskussionen ovan.  

För att operationalisera det som framkommit i kapitlet Forskningsläge 
kommer de begrepp som sammanfattar respektive avsnitt att fungera som en 
alarmklocka i undersökningen. Dessa begrepp och den definition av dem som 
framkommit genom den tidigare forskningen är: 

 
• Utvecklingstanken: Utgår ifrån en linjär syn på tid som ej är 

värdeneutral, utvecklingen går från sämre till bättre.  
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• Socialdarwinism: Kulturer som inte kan anpassa sig till den mest 
utvecklade kulturen och det moderna samhället är inte värda att bevara. 

• Det civilisatoriska uppdraget: Det västerländska samhället har en 
moralisk plikt att civilisera det ociviliserade genom att göra "de andra" 
till sin egen spegelbild.  

• Rasism/kulturhierarki: De mest utvecklade hade rätten att bedöma 
lägre raser/kulturer utifrån sin förmåga att assimileras i högre stående 
raser/kulturer. De kulturer/raser som inte kan assimileras i högre 
kulturer behöver och skall få hjälp då de annars kommer att gå under.66 

• Människovärde - En individs eller ett kollektivs värde på den 
kulturella rangskalan. En kultur värderas utifrån var de befinner sig på 
denna skala.   

• Sveriges litenhet - Den svenska utrikespolitiken formas utifrån Sveriges 
litenhet samtidigt som det finns en viss ambivalens inför detta. Den forna 
stormaktspositionen ställs emot ett nytt realpolitiskt läge i vilken det uppstår 
en intressekonflikt.  

• Prestige - Den internationella prestigen värderas likvärdigt med t.ex. 
nationalekonomiska intressen. Detta kan medföra att ett beslut tas för att öka 
den internationella prestigen trots att det t.ex. motverkar ett 
nationalekonomiskt intresse.  

 
Vissa av dessa grupper ligger nära varandra och riskerar ibland att tangera 
varandras gränser. Detta är dock inte något problem då det är den ev. förekomsten 
av den europeiska imperialistiska världsbilden som är central - inte vilken/vilka av 
de ovan angivna begreppen som förekommer i den svenska riksdagsdiskussionen 
beträffande utrikespolitiken.67 

 

                                                                                                                                                         
 
66 Det finns alltså en åtskillnad mellan kultur och biologi i denna faktor. Rasismen handlar om biologiska 
faktorer medan kulturhierarkin baseras på kulturella faktorer. Att jag ändå väljer att placera dessa i samma grupp 
beror på att en biologiskt underordnad grupp skall assimileras i en högre stående kultur. Oavsett vilken skillnad 
man pekar ut så är målet alltså detsamma.  
67 Jag vill understryka att jag naturligtvis inte ser kulturer som mer eller mindre utvecklade, att det finns "raser" 
o.s.v. De metodologiska begreppens innehåll skall ses som uttryck för ett synsätt överensstämmande med den 
europeiska imperialistiska världsbilden, inget annat. 
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4.4 Avgränsning 

Avgränsningen i tid är perioden 1870 till 1914 och utgår således från den 
indelning som går under benämningen den imperialistiska tidsåldern.68  

Den rumsliga avgränsningen utgörs av Sverige och mer specifikt de 
riksdagsdiskussioner och utskottsprotokoll som rörde den svenska 
utrikespolitiken. Utifrån min frågeställning och metod är det fyra tillfällen jag 
funnit anledning att studera djupare. Dessa är diskussionerna kring: 

 
• S:t Barthelemy  
• Införsel av vapen och ammunition till Afrika 
• Förhållandet till Norge  
• De svenska upptäcktsresorna. 

 
Jag vill hävda att min avgränsning, trots att jag väljer bort exempelvis de 
ekonomiska faktorerna, är av en bred art. Jag kunde ha valt att uteslutande 
undersöka t.ex. socialdarwinismens roll istället för det breda spektrum som den 
europeiska imperialistiska världsbilden utgör. Som avgränsningen nu är utformad 
innebär den att de områden jag har valt att ta med i min undersökning har en något 
grundare karaktär och, kanske någon skulle hävda, att något eller några områden 
helt förbisetts. Att mitt val ändå fallit på denna, breda, avgränsning beror på att 
jag anser att det valda undersökningsområdet görs mest rättvisa i detta perspektiv. 
Men jag vill samtidigt framhålla att vilket av dessa perspektiv man än väljer 
innebär det någon form av förlust, frågan är snarare vilken förlust man är beredd 
att göra än hur man helt undviker detta. Jag väljer att gå miste om djupet inom få 
områden till förmån för bredden av flera. Detta eftersom jag anser att många av 
delarna samverkar och angränsar till varandra, så som exempelvis 
socialdarwinismen och rasismen, och de dimensioner som framträder i 
mellanrummet mellan de olika delarna av den ideologiska faktorn riskerar att gå 
förlorade i en allt för smal avgränsning. Detta är även en konsekvens av att jag 
tagit intryck och påverkats av Magnussons diskussion som jag fört upp till ytan ett 
flertal gånger. 
 

                                                                                                                                                         
 
68 Jag vill poängtera att detta inte är något inlägg i debatten huruvida kolonialismen och/eller imperialismen 
nådde vägs ände vid denna tidpunkt. Dock menar jag, utifrån bl.a. Magnussons diskussion om Hobson (Se 
forskningsläge i denna uppsats), att imperialismen som fenomen skiljde sig, från både tidigare och senare 
perioder, under denna tidpunkt. Jag kommer att utveckla varför denna avgränsning är relevant i nästföljande 
kapitel. 
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5 Bakgrund 

Den europeiska expansionen är inte ett fenomen begränsat till det sena 1800-talet 
utan kan ses som en fortsättning på något som inleddes redan i slutet av 1400-
talet. I och med att europeiska sjöfarare nådde Amerika (1492) och Indien (1498) 
inleddes den europeiska expansionen i dess moderna form.69 En skillnad mellan 
den expansion som inleddes på 1500-talet och den som tog vid på 1800-talet var 
de europeiska ländernas beteende. De tidiga ambitionerna att utvidga sin makt och 
sitt inflytande skedde till största del med hjälp av handelsstationer förutom i 
Amerika som sammanhanget är att betrakta som ett undantag. Territoriella 
besittningar var relativt ovanliga före andra hälften av 1800-talet eftersom 
statsbildningarna i Afrika och Asien i regel var för starka. Under andra hälften av 
1800-talet förändrades läget, något som kom att förändra de europeiska 
statsmakternas beteende gentemot de utomeuropeiska länderna i grunden.70  

Förändringen föregicks dock av en period, 1775-1825, under vilken det 
europeiska inflytandet i världen minskade. Detta eftersom tidigare kolonier så 
som stora delar av Nordamerika, den franska ökolonin St Domingue och de 
portugisiska och spanska kolonierna i Amerika alla vann självständighet ifrån 
kolonialmakterna. För att åter stärka sin ställning vände man blickarna mot andra 
delar av världen, då främst Asien som tidigare varit en plats främst för handel.71 

Att förändringen av de europeiska kolonialmakternas beteende påbörjades 
under 1830-talet kan förstås genom industrialismen och den parallella framväxten 
av ideologier, så som rasism och nationalism. Men det var först under årtiondena 
kring sekelskiftet 1900 som Imperialismen nådde sin kulmen.72 Detta är alltså 
anledningen till att den vanliga, akademiska, tidsmässiga indelningen för det som 
brukar kallas ”imperialismens tidsålder” är perioden efter 1870 och fram till första 
världskrigets utbrott 1914.73 Det skedde en intensifiering under 1880-talet vilket 
hade sin grund genom flera händelser. Dels genom de händelser som inträffat 
innan 1880, av vilka några presenterats ovan, och dels genom att Tyskland, Japan 
och USA blandade sig i kampen om kolonierna. Europas århundrade av kolonialt 
monopol hade nått vägs ände trots att de europeiska kolonierna aldrig hade varit 
så omfångsrika som de skulle bli under början av 1900-talet. En anledning till den 

                                                                                                                                                         
 
69 Conklin, Fletcher, (1999) Sid. 2.  
70 Magnusson (2002) Sid. 20 f. 
71 Conklin, Fletcher (1999) Sid. 3. 
72 Conklin, Fletcher (1999) Sid 2, Under denna period delades c:a en fjärdedel av jordens landyta delades upp 
mellan de sex ledande kolonialmakterna, Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2006) Det svenska samhället 
Sid. 187, Anmärkningsvärt är att 1860 bodde 13 procent av jordens befolkning i områden som koloniserades av 
européer. 1914 hade denna siffra stigit till 34 procent. Magnusson (2002) Sid. 21. 
73 Magnusson (2002) Sid. 20 
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förändrade maktbalansen var den industriella revolutionen, som egentligen mer är 
att betrakta som en långdragen process än en omvälvande revolution. Genom 
industrialisering hade dels nya teknologiska framsteg gjorts, så som att 
transportmöjligheterna hade förbättrats och att vapnen hade blivit effektivare, och 
dels hade medicinska framsteg gjorts. Sammantaget medförde detta att 
maktbalansen i världen nu hade slagit över till betydande fördel för 
kolonialmakterna. I och med att små grupper utrustade med, för tiden, 
högteknologiska vapen kunde slå ut hela arméer var både den humana och 
ekonomiska kostnaden för att kolonisera ett utomeuropeiskt land låg. I alla fall 
sett ur kolonialmakternas synvinkel. Då antalet aktörer ökade samtidigt som 
processen för att kolonisera och öka sitt inflytande blev allt billigare och enklare 
stärktes naturligtvis kampen mellan länderna eftersom kakan, d.v.s. jordklotet, var 
lika stor medan antalet munnar som ville ta ett bett av den hade blivit fler. 
Maktkampen mellan de europeiska kolonialmakterna var ständigt närvarande och 
intensifierades fram till och med första världskrigets utbrott.74 Ett av de tydligaste 
uttrycken för denna kamp var uppdelningen av Afrika. De europeiska 
kolonialmakterna träffades på Berlinkongressen 1884-1885 och ritade om den 
Afrikanska kartan för att undvika ett storskaligt krig mellan kolonialmakterna.75 
Ett kanske än viktigare bidrag till frågan om varför den europeiska imperialismen 
övergick ifrån ett lunkande tempo till en rastlös kamp bidrar Wesseling med då 
han delar upp svaret på frågan i två delar – medel och motiv. Med medel menar 
han allt det jag nämnt ovan så som industriernas framväxt, mediciner o.s.v. Med 
motiv menar han vad som fick Européerna att använda dessa medel. Wesseling 
menar alltså att all världens medicin, vapen, ångfartyg är värt noll och inget så 
länge inte viljan att kolonisera finns där.76  

Så hur kan man förhålla Sverige till detta? Att Sverige aldrig var någon stor 
utomeuropeisk kolonialmakt, så som exempelvis Frankrike eller Storbritannien, 
skulle kunna stanna vid förklaringen att Sverige inte var någon särskilt stor nation 
- vare sig till yta eller invånarantal. Men om detta skulle räcka som förklaring så 
borde inte nederländerna varit någon kolonialmakt att räkna med medan 
Österrike-Ungern borde ha varit det. Det finns fler exempel på att sambandet 
mellan storlek på en nation och kolonier inte stämmer utifrån tanken att en liten 
nation inte har några eller väldigt få kolonier. Belgien är ett sådant där Kung 
Leopold II såg till att Belgien skaffade sig en stor koloni i Afrika. Här menar Dick 
Harrison att utvecklingen i Belgien och Österrike-Ungern till stor del kan 
förklaras genom politiska vägval. I Belgien fanns viljan bland inflytelserika 
aktörer att införskaffa kolonier medan så inte var fallet i Österrike-Ungern. Att 
enskilda aktörer hade så stort inflytande berodde helt enkelt, enligt Harrison, på 
dåtidens politiska klimat. Innan de demokratiska styrelseskicken slog igenom 
”vilade de politiska vägvalen händerna på enskilda furstar, statsmän och 

                                                                                                                                                         
 
74 Conklin, Fletcher (1999) Sid. 4, Hedenborg, Kvarnström (2006) Sid. 187, Wesseling (2009) Sid. 11. 
75 Magnusson (2002) Sid. 25. 
76 Wesseling (2009) Sid. 11. 
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entreprenörer”.77 Att Österrike-Ungern inte hade några kolonier kan naturligtvis 
även förklaras av att man vid den tiden hade kolonier inom landets gränser och att 
man saknade betydande industrier och därför inte var beroende av handel på 
samma sätt som andra stora kolonialmakter. Den viktiga poängen i detta 
sammanhang är att man inte skall vara för snabb med att dra slutsatser om landets 
storlek och förekomsten av kolonier. Det finns även annat som påverkar detta. 

Även i Sverige hade enskilda aktörer ett starkt inflytande under det första 
koloniala seklet, d.v.s. 1600-talet, trots att kungar och regeringar redan då hade ett 
starkt grepp om makten. Sverige hade alltså mycket väl kunnat bli en 
kolonialmakt om bara viljan att prioritera införskaffandet av kolonier funnits. Men 
någon sådan fanns inte och Sverige blev aldrig någon stor kolonialmakt under 
vare sig 1600- och 1700-talet78 eller senare. Man hade ett antal, om än små, 
kolonier men sålde den sista kolonin 1878, detta trots att de koloniala 
ambitionerna i många europeiska länder ökade. 

Under slutet av 1700-talet startade Carl Bernhard Wadström en förening som 
pläderade för att Sverige skulle starta en koloni i Afrika. Denna förening var långt 
ifrån någon bortglömd liten klubb. Wadström fick t.ex. audiens hos Gustaf III och 
fick på så sätt tillåtelse att resa till Afrika för att undersöka möjligheterna för en 
ev. svensk koloni. Det är naturligtvis intressant att föreningen som å en sidan 
pläderade för det positiva med kolonier, civilisering av vilden och exploatering av 
naturresurser samtidigt högljutt protesterade mot slavhandeln. Något man fick 
tillfälle att uttrycka inför det brittiska parlamentet. Samtidigt som Wadström alltså 
tog på sig den s.k. vite mannens börda79 så var man alltså kraftigt emot handeln 
med slavar. Detta var dock inte något som var unikt för Wadström, man kan 
snarare säga att han var en "personifikation av de moraliska konvulsioner som 
kännetecknade det expansiva Europa under 1800-talet[...]"80 Med andra ord, 
slaveri var inte något som moraliskt kunde rättfärdigas så som exempelvis 
civiliseringstanken. 

Avslutningsvis vill jag ge en kortfattad översiktsbild av hur det svenska 
politiska landskapet såg ut vid tiden för denna undersökning. Man kan se att den 
svenska politiken var en fråga för en väldigt avgränsad grupp människor, fria män 
med en viss minimiinkomst, i det svenska samhället fram till 1880-talet. Perioden 
innan 1880-talet beskrivs av Tommy Möller som en period av politisk apati i 
fråga om folkligt deltagande i politiken. I och med att transporter över både land 
och hav förbättrades samtidigt som frihandeln var utbredd mellan 
industrinationerna integrerades olika staters ekonomier med varandra. Då Sverige 
gick in i en djup ekonomisk kris förändrades intresset för politiken. Krisen slog 
hårt mot det svenska jordbruket som vid den tiden var en stor sektor där hela 72 
procent av den arbetsföra befolkningen var verksam inom den. Detta medförde att 
det utbröt en tullstrid. Apati böts mot politisk medvetenhet och allt fler 

                                                                                                                                                         
 
77 Harrison, Dick (2008) ”Om bara viljan hade funnits…” i Ord & Bild Nummer 2 – 2008. Sid. 94. 
78 Harrison (2008) Sid. 94 ff.  
79 Uttrycket i sig formades dock långt efter Wadström själv var aktiv. 
80 Harrison, Dick (2008) Slaveri. Sid 13. ff. 
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engagerade sig i den svenska politiken. Av stor betydelse här var folkrörelserna 
med bl.a. väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I detta 
formades påtryckningsorganisationen Svenska arbetets vänner som ställde sig 
bakom införandet av tullsystemet. Bakom många tullvänner fanns en 
nationalistisk ideologi och retorik där man gick under parollen Sverige åt 
svenskarna.81 Statsapparaten var dock fortsatt ”under en auktoritär ordning med 
stark inre kontroll”82 inom vilken ”militära eliter tilläts inta en framskjuten 
politisk position”.83 Att säga att det politiska landskapet under perioden tillät 
folkligt engagemang stämmer alltså inte, däremot började en folklig påverkan på 
politiken att ta form genom folkrörelserna som var ett svar på att makten inte 
ansågs spegla de sociala sammansättningarna i landet.84 

                                                                                                                                                         
 
81 Möller (2005) Sid. 34 ff. 
82 Jerneck, (2009) ”Modernitet och småstadsidentitet”. i Jerneck, Magnus (Red.) Fred i realpolitikens skugga. 
Sid. 80. 
83 Jerneck (2009) Sid. 80.  
84 Möller (2005) Sid. 37. 
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6 Undersökning 

Då förhållandet till den europeiska imperialistiska världsbilden i de svenska 
riksdagsdiskussionerna framkom vid ett fåtal, större frågor, snarare än med en 
jämn spridning över perioden, väljer jag att dela in kapitlet utifrån dessa 
händelser. Jag vill med bestämdhet framhålla att man bör vara försiktig med att 
tolka den begränsade närvaron av den europeiska imperialistiska världsbilden i 
protokollen som en begränsad närvaro av den europeiska imperialistiska 
världsbilden i riskdagsdiskussionerna. Dels har tidigare forskning visat att 
förekomsten knappast är att betrakta som begränsad och dels förekom den 
imperialistiska världsbilden i protokollen i sammanhang som föll utanför denna 
undersöknings avgränsning. 

Nu till historien om Sveriges roll i den europeiska imperialistiska världsbilden 
som börjar med den svenska kolonin S:t Barthelemy. 

6.1 S:t Barthelemy 

Som jag har nämnt tidigare hade Sverige en koloni på ön S:t Barthelemy i 
Västindien som 1878 såldes till Frankrike. Kring denna ö och Sveriges roll i 
världen fördes det livliga diskussioner i den svenska riksdagen som, utifrån min 
avgränsning, pågick mellan 1874 och 1878. Bakgrunden till denna diskussion står 
att finna i det dåliga ekonomiska läget som rådde i kolonin, något som föranledde 
en utredning som lämnades och diskuterades i riksdagen. I den diskussion som 
fördes i riksdagen mellan 1874 och 1878 framträder ett antal intressanta linjer.  

I den diskussion som fördes i den svenska riksdagen fanns en samstämmighet 
om att kolonin inte kunde lämnas åt sitt öde, vilket var detsamma som att göra den 
självständig. Detta byggde på att riksdagsmännen ansåg att det fanns en moralisk 
plikt att hjälpa ön då man faktiskt hade tjänat en del pengar på kolonin i början på 
1800-talet. "Enligt de statistiska uppgifter, som stått motionären till buds, hade 
nemligen Sverige under de nitton åren från och med 1812 till och med 1830"85 
tagit emot en summa på drygt två miljoner kronor. Enbart räntan från dessa 
pengar hade, om de placerats väl, överstigt de utgifter man under de senaste åren 
haft för kolonin. Det var således "icke [...] blott en moralisk pligt för svenska 
staten att söka upphjelpa kolonien ur dess djupa förfall, utan ön kunde till och 
med sägas ega rättsligt anspråk på dylikt stöd."86 Det kan naturligtvis ses som 

                                                                                                                                                         
 
85 1875, Statsutskottet, 4:e samlingen, 1:a Avd. N:o 60. Sid. 5. 
86 1875, Statsutskottet, 4:e samlingen, 1:a Avd. N:o 60. Sid. 5. 
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behjärtansvärt att man ifrån svenskt håll inte anlände till ön och berövade den på 
dess resurser för att sedan lämna den i sticket. Men som jag skall visa nedan finns 
det andra skäl till denna politik än de rent ekonomiska. Det djupa förfall som det 
talas om i citatet ovan var nämligen ett uttryck för en syn som överensstämde med 
den imperialistiska europeiska världsbilden på mer än en av de punkter som 
presenterats i metodavsnittet.  

Under hela den undersökta perioden fanns det nämligen en stark vilja att göra 
sig av med kolonin. Men detta skulle då ske i form av att någon annan 
kolonialmakt tog över styret av ön, att göra den självständig var inte något 
alternativ som gillades av särskilt många. När Mörner bemötte en tidigare talare, 
som sagt att det inte funnits någon köpare till kolonin, lyfte han fram att det enbart 
stått i en skrivelse som utkommit 1868 att det svenska ägandet av kolonin skulle 
avyttras, inte säljas. Således fanns det ytterligare alternativ utöver att sälja kolonin 
t.ex. att ge bort ön till någon annan kolonialmakt eller låta den bli självständig. Att 
lämna ön att styra över sig själv hade dock inte skrivelsen ifrån 1868 behandlat 
och var inte heller något Mörner ville yrka på.87 Trots detta ville Björnstjerna 
bemöta detta inlägg och förklara varför det inte var möjligt att låta kolonin bli 
självständig.  

 
"Att göra ön alldeles oberoende, det kan visserligen låta mycket vackert, 
men, då ön hittills haft svårt att reda sig äfven med det lilla anslag, den 
fått härifrån, lär väl dess ställning icke förbättras på sådant sätt. Det vore 
väl detsamma som att säga: I ären för fattiga för att vi skulle vilja taga 
någon befattning med Eder: så länge Eder ö lemmade någon afkastning 
till Sverige, kunde vi dragas Eder, men då I nu endast förorsaken oss 
kostnader, kunnen I få sköta eder sjelfva. Ett sådant sätt att gå till väga 
vore i min tanke icke Sverige värdigt." 88  

 
Att fullgöra sin plikt var alltså ett sätt för Sverige att behålla sin värdighet. Men på 
vilket sätt skulle det vara negativt för svensk del att göra kolonin självständig? Jo, 
det fanns ett starkt stöd, oavsett vilken sida man stod på i de olika sakfrågorna i 
denna debatt, för tanken om att befolkningen på S:t Barthelemy skulle gå under 
utan stöd från Sverige eller någon annan kolonialmakt. I en skrivelse som 
lämnades till riksdagen ifrån statsutskottet 1875 kan man t.ex. läsa att "[a]f hvad 
sålunda förekommit framgår otvetydligt, att denna Sveriges enda koloni inom en 
icke aflägsen framtid går en fullständig undergång till mötes"89 om inte hjälp ifrån 
Sverige erhölls. Det var alltså inte frågan om socialdarwinism i detta fall då det 
fanns en önskan om att rädda invånarna snarare än att låta dem dö ut. Däremot 
gjorde sig den kulturhierarkiska uppfattningen påmind då det i 
riksdagsdiskussioner och skrivelser från utskott uttrycktes att Sverige eller någon 
annan kolonialmakt var tvungna att rädda invånarna från den undergång som i det 
närmaste var oundviklig om kolonins invånare lämnades att styra över sig själva. 
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Kolonins invånare hade endast chans att överleva genom att européerna fick styra 
över dem och göra dem till sin avbild. Detta synsätt visade sig även när man 
diskuterade hur ön en gång i tiden hade kunnat ge den avkastning som 
diskuterades i avsnittets inledning. 

Att ön en gång i tiden hade blomstrat var nämligen följden av allt annat än 
naturliga orsaker. Då tiderna hade förändrats i form av att exempelvis båttrafiken 
hade utvecklats hade öns betydelse minskat och därmed också inkomsterna. Att 
ön åter skulle kunna blomstra hölls därför för ganska otroligt.90 De s.k. onaturliga 
orsaker som diskuterades i första kammaren diskuterades även i den andra 
kammaren. Det som beskrivs som anledningen till att S:t Barthelemy en gång i 
tiden befunnit sig i en god ekonomisk ställning var följden av olika händelser som 
varken Sverige eller S:t Barthelemy kunnat råda över. Att pengarna strömmade in 
vid denna tidpunkt berodde på att det i regionen rådde ett krigsliknande tillstånd 
som på olika sätt gynnade den svenska kolonin, men i sammanhanget lyftes det 
fram att om inte ön hade varit en svensk koloni vid tillfället hade inte öborna 
kunnat tillgodogöra sig de fördelar som kom ut av denna situation.91  

 
"Det för öns upphjelpande enda medel, som enligt guvernörsembetet åsigt 
skulle vara verksamt, vore således att i dessa trakter ännu en gång skulle 
uppflamma en dylik ofred, då öns befolkning, som man säger, "satt i 
vassen och skar pipor.""92  

 
Att det uttrycks med så tydligt nedsättande termer som i detta fall tillhör undantag 
snarare än regel. Dock är det ett uttryck för tankar och idéer som tydligt präglar 
diskussionen, i såväl första som andra kammare och som uttrycks i utskottens 
skrivelser kring kolonin och dess invånare. Utvecklingstanken, som den 
framkommer i citatet ovan, präglade helt klart diskussionen om S:t Barthelemy i 
den svenska riksdagen. Att till och med de som i ganska vänliga ordalag uttryckte 
sig om ön höll sig inom ramarna för dessa tankar och idéer tyder naturligtvis på 
den breda acceptans dessa uppfattningar hade. Lindmark menar att en tidigare 
talare "i ganska bjarta ordalag"93 framhållit "det djupt sjunkna tillstånd"94 som 
kolonin befann sig i, såväl materielt som andligt. "Jag tror, att en sådan skildring 
icke behöfts".95 Lindmark ville inte måla upp några illusioner om att kolonin 
skulle kunna hjälpas ur sitt förfall på något enkelt sätt men var noga med att 
påpeka att Sverige inte hade fullgjort sina skyldigheter i kolonin för att komma 
tillrätta med förfallet.96 För att råda bot på detta krävdes det hjälp utifrån, något 
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som låg på Sverige att ordna med då man för tillfället ansåg sig vara ägare till 
både område och folk. Som jag nämnde ovan handlar det alltså till stor del om ett 
kulturhierarkiskt synsätt som även kan kopplas till den punkt jag i metodavsnittet 
valt att kalla människovärde. Det som uttrycks är nämligen att svenskarna var de 
som låg bakom att ön blomstrade och att det måste varit fallit eftersom kolonins 
invånare inte vid tiden var tillräckligt utvecklade för att ta vara på de möjligheter 
som fanns. Genom detta föll det sig därmed naturligt att hjälp var nödvändigt. En 
hjälp som skulle komma ifrån svenskt håll och upphjälpa kolonins invånare till 
samma levnadsstandard som svenskarna. Hur denna hjälp skulle se ut var man 
dock inte riktigt på det klara med. Något som diskuterades var hjälp till skolor och 
utbildning då det ansågs "[u]ppenbart [...] att uppmärksamheten företrädesvis 
måste riktas på befolkningens höjande ur den djupa okunnighet, hvari densamma 
är försjunken".97 Även om vissa invände mot detta och t.ex. menade att en 
eventuell satsning på skolväsendet inte skulle innebära någon förändring för öns 
tillstånd på många årtionden och att den akuta situationen på ön inte skulle lösas 
av en sådan satsning, fanns det ett starkt stöd för denna typ av satsningar. Hedlund 
vände sig mot detta och menade att det förvisso var sant att de ekonomiska 
resultaten inte skulle visa sig direkt om man satsade på utbildningen, men att 
Skoglund, som varit negativ till denna satsning, missade en i sammanhanget 
viktig sak som borde tagits i beaktande:98   

 
"[d]et är den svenska hedern. Jag tror icke, att det är förenligt med vår 
ära, att, när vi i vårt hemland vårda oss om undervisningsväsendet, vi låta 
denna befolkning, som tillhör oss, midt bland främmande kolonier stå 
alldeles blottstäld på undervisning. Till hvad pris som helst vill jag att 
skolväsendet anordnas på ett sätt, som visa att Sverige har intresse för öns 
andliga välfärd, äfven om frukterna icke genast skulle blifva synliga."99  

 
En stark röd tråd i hela den riksdagsdebatt som berörde den svenska kolonin är 
alltså att "de" skall bli som "oss" genom att det som skett i Sverige även skall ske 
på S:t Barthelemy. Men det framträder även något annat som är väldigt intressant 
i detta citat och som kommer igen vid ett flertal tillfällen, nämligen att man ifrån 
svenskt håll kunde visa omgivningen att Sverige klarade av att sköta vilden och 
göra denne till sin avbild. Kolonins invånare var, genom att vara invånare i en 
svensk koloni, svenskar.100 Detta uttrycktes även i en diskussion i andra 
kammaren:  

 
"Det har på mig och säkerligen äfven på de flesta af Kammarens öfriga 
ledamöter gjort ett ganska sorgligt intryck att förnimma, hurusom, under 
det vi här hemma i moderlandet under senare tider gjort betydliga 
framsteg i andligt och materielt hänseende, i Vestindien finnes under 
svenska kronan en liten ö, som råkat i sådant förfall, att dess befolkning 
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består af tiggare och befinner sig på en så låg kulturgrad, att den närmar 
sig vildens ståndpunkt."101  

 
Detta bygger, som synes, till stor del på tanken om en linjär tid och är allt annat än 
värderingsfri. Medan svenskarna i moderlandet hade gjort framsteg, såväl 
materiellt som andligt, så hade kolonins invånare gjort en resa åt andra hållet. Det 
som höll på att hända i kolonin var alltså att man närmade sig vildens tillstånd, 
detta var något man ifrån svenskt håll ansåg sig vara tvungna att förhindra.  

Som jag har nämnt tidigare så skulle denna koloni allra helst, så snart som 
möjligt, avlägsnas ur svensk ägo. Så länge det inte fanns någon som kunde tänka 
sig att ta över ön fick man alltså göra det bästa av situationen eftersom det inte var 
något alternativ att låta ön bli självständig. "Därför bör Sverige, inte bara för vår 
värdighet, utan även av medmänsklighet och plikt göra något för vår koloni."102 
Så när ön till slut 1878 lämnade svensk ägo var det med lättnad detta togs emot i 
den svenska riksdagen. Förslaget om att sälja ön till Frankrike godtogs av 
ledamöterna och den enda som kom med något inlägg var Larsson som uttalade 
sin tacksamhet för att regeringen "på ett både för moderlandet och kolonin så 
lyckligt och i allo tillfredsställande sätt löst denna fråga."103 Det s.k. 
tillfredsställande sätt som frågan hade lösts på var till stor del inriktad på att den 
svenska äran bibehållits. I förslaget från utrikesutskottet står det att läsa: 

 
"Det iakttagande af rikets värdighet, som Riksdagen i den underdåniga 
skrifvelsen af den 6 Maj 1868 framhållit såsom den hufvudsakliga och 
nästan enda villkoret för koloniens afträdande, hade, i förening med 
Kongl. Maj:ts, säkerligen af svenska folket delade önskan att kolonien 
måtte bevara något fortlefvande minne af den tid af nära ett århundrade, 
hvarunder den tillhört Sveriges krona, föranledt Kongl. Maj:t att vid 
underhandlingarne om koloniens återlemnande till Frankrike såsom 
förutsättning för det här ofvan omtalade tredje villkoret om utbetalande af 
80.000 francs för svenska kronans egendom i kolonien förklara, att 
nämnda summa skulle komma att användas till grundläggandet af en 
stiftelse till upprättandet å ön S:t Barthelemy af ett sjukhus eller annan 
välgörenhetsanstalt eller inrättning för allmännyttigt ändamål."104  

 
Det var således först och främst för att lämna ett minne av Sverige som de 80.000 
francs som skulle gå till byggandet av något allmännyttigt  skulle utbetalas. Detta 
stärks naturligtvis av att man i ett stycke längre fram i statsutskottets skrivelse kan 
läsa att "det för hvarje fosterländskt sinne bör vara tillfredsställande att veta, 
hurusom vid koloniens skiljande från det land, densamma under en så lång följd af 
år tillhört, en allmännyttig stiftelse grundlägges till ett varaktigt minne af den för 
kolonien skiftesrika tid, derunder den varit en besittning under Sveriges 
krona[...]".105 Ifrån svenskt håll hade man alltså lyckats avyttra sin koloni till 
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Frankrike utan att göra avkall på den internationella prestigen genom att uppföra 
ett antal monument för köpesumman. Det är det varaktiga minnet av den svenska 
kronan som är centralt, inte att man lagt grunden för något som skulle kunna 
hjälpa kolonins invånare ur det s.k. djupa förfall man ansåg dem befinna sig i. 

Utifrån de metodologiska utgångspunkterna har således ett antal punkter visat 
sig stämma överens med hur diskussionen i den svenska riksdagen kring S:t 
Barthelemy såg ut. En punkt som tydligt visade var utvecklingstanken genom att 
man bl.a. talade om förfallet hos öns invånare och att dessa inte kunde slå mynt av 
den ekonomiskt gynnsamma situationen som hade rått på ön då man fortfarande 
satt i vassen och skar pipor vid tidpunkten. Det finns naturligtvis även en stark 
koppling till den punkt som jag benämnde människovärde där såväl individ som 
kollektiv värderas och till den kulturhierarkiska uppfattning som bygger på att 
vilden skall hjälpas ifrån undergång. Jag skall dock för tillfället lämna 
diskussionen kring S:t Barthelemy för att gå in på en diskussion som fördes om 
förbud mot att införsel av vapen och ammunition till Afrika. 

6.2 Förbud mot införsel av vapen och ammunition till 
vissa delar av Afrika 

I ett utlåtande ifrån lagutskottet 1891 kan man läsa att de flesta av Europas länder, 
förenta staterna samt några utomeuropeiska länder, efter en internationell 
konferens i Bryssel 1889-1890, kommit överens om att förbjuda införseln av 
vapen till vissa delar, mellan 20 grader nordlig och 22 grader sydlig bredd, av 
Afrika. Detta med det uttalade målet att sätta en gräns för handeln med slavar och 
bereda skydd för den infödda befolkningen. Lagen skulle ha en internationell 
prägel, så att den som införde vapen och/eller ammunition skulle kunna åtalas 
oavsett nationalitet. Därför var även Sverige tvunget att uppta den i den svenska 
lagstiftningen varför utlåtandet lämnades till riksdagens båda kammare för 
diskussion.106 I den efterföljande diskussionen uttryckte sig ett antal ledamöter 
kritiska mot lagförslaget. 

En av de som yttrade sig var Nordenskjöld som menade att ingen kunde vara 
en livligare motståndare mot slaveriet än vad han var107, men:  

 
"när man studerar Afrikas - man kunde så kalla det - politiska historia, 
d.v.s. Afrikas delning, kolonisering och eröfring af de europeiska 
stormagterna under de senaste åren, kan man icke undgå att komma på en 
tanken, att afskaffandet af slafhandeln numera blott är en förevändning 
för det verkliga målet: eröfrandet af de svartes världsdel för europeisk 
räkning. Jag vill ej yttra mig derom, om dylika eröfringar äro berättigade 
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eller ej. Dylikt har försiggått många gånger förut i civilisationernas namn 
och kanske ock i dess intresse."108 

 
Nordenskjöld påpekade dock att det man kunnat läsa i tidningarna om tillståndet i 
Afrika med "våldsbragder, mord, mordbrand och plundring"109 medförde att "man 
kan börja betvifla värdet af den civilisation, europén så högt beprisar."110 Vidare 
trodde och hoppades Nordenskjöld att det som stått i tidningarna varit överdrivet, 
men skulle gärna för egen del bevittnat tillståndet i Afrika med egna ögon innan 
"vi förbjuda att lemma vapen åt folk, som i sitt eget land kämpa för sitt oberoende, 
det må nu vara mot arabiska slafhandlare eller hvita inkräktare."111 Därför menade 
Nordenskjöld att det fanns skäl att invänta "vederläggning af de ohyggliga 
historier"112 som berättades om erövringstågen i Afrika.113 

Östergren vände sig mot Nordenskjölds uttalande och menade att lagen var att 
betrakta som ett komplement till rådande svensk lag mot slavhandel. Östergren 
menade även att han inte visste vad Nordenskjöld hade för skäl till att ogilla de 
förslag som framkom vid konferensen i Bryssel utan att de "fattade besluten hafva 
ett vackert och ädelt ändamål"114 vilket var att avskaffa slavhandeln.115  

Hedin instämde i Nordenskjölds uttalande och menade att Brysselkonferensen 
"kläder sig i humanitära former och färger; och det är alldeles otvifvelaktigt, att de 
första upphofsmännen dertill voro drifna av humanitära känslor."116 Problemet 
var, som Hedin såg det, att sedan det engelska sällskap, som länge arbetat för 
slaveriets avskaffande, genom sin uppvaktning av den engelska premiärministern 
fått till stånd konferensen hade mycket hänt. Hedin ville visserligen inte 
ifrågasätta att det fanns drag av människokärlek och medlidande i 
överenskommelsen men kunde inte bortse ifrån att det även fanns andra syften. 
Hedin menade att den politiska historia som Nordenskjöld berättat om med största 
säkerhet inte var känd för särskilt många och att man förmodligen kunde "tala 
med hvilken mogen menniska som helst i vårt land om Stanleys röfvarehistorier; 
för dem är allmänheten entusiasmerad."117 Hur många, frågade sig Hedin, hade 
egentligen följt andra sidor av händelserna i Afrika som exempelvis den kamp för 
att dela kontinenten emellan sig "jag vore färdig att säga: dela detta köttstycke - 
med en lidelse, en egennytta, en hönsynslöshet [...]"118 

Ordet gick tillbaka till Nordenskjöld igen som mende att om frågan hade gällt 
att förbjuda försäljning av vapen till slavjägarna "skulle jag med nöje med min 
röst bidragit till förslaget [...]"119Att förslaget enbart gällde de begränsade 
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bredgrader som var föreslagna innebar dock enligt Nordenskjöld att syftet var att 
förhindra den försvarslösa befolkningen att kunna beväpna sig och freda sig mot 
angrepp och att det hade varit illa om Sverige gått i täten för en lagstiftning av 
detta slag.120 

Det är intressant att Nordenskjöld påpekar att den civilisation som europén 
håller så högt kan ifrågasättas. Här ringer alltså alarmklockan för fullt då 
kulturhierarkin, civilisationstanken och människovärdet berörs. Nordenskjöld 
påpekar exempelvis att förslaget syftade till att förhindra den försvarslösa 
befolkningen att beväpna sig och freda sig mot angrepp och Hedin fyllde i att det 
fanns andra värden än människokärlek som drev på detta förslag. Vid en första 
anblick kan alltså detta te sig som en kritik mot det civilisatoriska uppdraget och 
den europeiska imperialistiska världsbilden. Jag vill dock argumentera för att det 
som här framkommer snarare handlar om det synsätt som Harrison beskrev som 
rådande i Europa under perioden. Det fanns en starkt kritisk hållning gentemot 
slaveri, inte mot kolonialism eller imperialsim. Ifrågasättandet sker först och 
främst utifrån att det i sammanhanget fanns en koppling till slaveriet, det är mot 
slaveriet rösterna höjs, inte det civilisatoriska uppdraget. Tittar man på de 
avslutande raderna i det inledande citatet av Nordenskjöld ser man att det inte är 
erövringarna i sig han vänder sig emot. För att ta dessa rader en gång till: "Jag vill 
ej yttra mig derom, om dylika eröfringar äro berättigade eller ej. Dylikt har 
försiggått många gånger förut i civilisationernas namn och kanske ock i dess 
intresse."121 Det är vad man kan läsa i tidningarna om grymheterna som gör att 
Sverige bör avvakta med att införa detta i lagstiftningen då man befarade att 
denna lag kunde förvärra situationen i Afrika.  

Utan att föregå mig själv och denna undersökning allt för mycket vill jag ändå 
nämna att Stanley i detta sammanhang nämns som en spridare av rövarhistorier, 
en bild som framträder lite annorlunda då det är svenska upptäcktsfärder som 
diskuteras. Detta kommer jag dock att återvända till i såväl ett senare kapitel och 
som i denna undersöknings slutsatser.  

Nu till hur Sveriges förhållande till Norge kan förstås utifrån den europeiska 
imperialistiska världsbilden. 

6.3 Det svenska förhållandet till Norge 

Vid ett antal tillfällen diskuterades Sveriges förhållande till Norge. Bland annat 
diskuterades Norges uppförande och hur det svenska internationella anseendet 
påverkades genom detta. Genom denna diskussion berördes ett antal intressanta 
punkter. 

När första kammaren 1901 diskuterade punkten "hemliga utgifter", som 
förekommit i en kunglig proposition, uttrycktes oro för det svenska internationella 
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anseendet då Norge hade vägrat att betala sin andel till denna utgiftspost. För den 
internationella prestigen var det "en skam och skymf att betala hvad Norge vägrat, 
men däremot ingen skam för Norge att vägra betala."122 När utrikeskabinettet 
kommer upp i diskussionen påpekas att detta måste fullfölja sin främsta uppgift - 
"att värja landets ära och rättigheter gent emot Norge och utlandet".123 Detta var 
något som inte tilläts med departementets nuvarande utformning och "den 
tänkande allmänheten gripes af oro och fruktan"124 att förhandlingar med 
främmande makt skulle sluta ofördelaktigt för svensk del. Om någon skulle tvivlat 
på att så var fallet hänvisade Ljungberg till ett antal avtal ingångna sedan 1870-
talet, något som hade uppmärksammats även i utlandet. Att avtalen varit till 
svensk nackdel hade alltså varit fallet sedan gammalt och "man kan spåra 
detsamma äfven i de flesta fredsfördrag i äldre och nyare tider, allt sedan vi 
förlorade våra stora kungar".125 Det finns således en koppling mellan förhållandet 
till Norge och ambivalensen mellan det realpolitiska läget och Sveriges fornstora 
dagar. Det som Ljungberg uttrycker är att då Sverige var en stormakt ingicks avtal 
som stärkte den svenska prestigen, men i och med det förändrade läget kunde till 
och med Norge köra med Sverige.  

Hur kan då kontakterna med Norge och det svenska internationella anseendet 
kopplas samman med den imperialistiska världsbilden? Sättet som man diskuterar 
förhållandet mellan Sverige och Norge på går ut på att man i diskussionen i den 
svenska riksdagen diskuterar detta utifrån en hegemonisk maktsituation med 
beröringspunkter hos ett flertal av de i metoden uppsatta begreppen. Bland annat 
pekar man i diskussionen på att danskarna ”anse, att vi icke förstå att sköta 
norrmännen.”126 vilket i den svenska riksdagen ansågs ha en negativ inverkan på 
det svenska internationella anseendet. I diskussionen kan man läsa att så länge 
varje försök att resa sig mot svenskarna slogs ned präglades förhållandet i norden 
av ett fredligt tillstånd.127 Så länge norrmännen spelade efter de regler som 
svenskarna satte upp så var alltså allt i sin ordning, men i samma ögonblick som 
man bröt mot detta så utmanades maktpositionen. Samtidigt som man ifrån 
svenskt håll ger uttryck för litenheten, genom exempelvis Ljungberg ovan, väcker 
utlandets påpekande av detsamma en viss aversion hos de svenska 
riksdagsmännen. Ljungberg tog till orda och menade att ett flertal europeiska 
länder ansåg att Sverige var slöa och håglösa. Vad Ryssarna hade att säga om "vår 
slöhet och sorglöshet"128 ville han inte gå djupare in på då de kunde anses vara 
partiska. I Tyskland hade en av de största dagstidningarna skrivit att den olyckliga 
ställningen på den skandinaviska halvön inte bara berodde på "norrmännens 
fåfänga och egennytta"129 utan även på att det hos svenskarna rådde en fullständig 
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brist på "kraft och energi".130 I Österrike uttrycktes det att det i Sverige rådde en 
sådan "dådlighet och maklighet att det måste förvåna".131 Ljungberg avslutade 
med att påpeka att norrmännen själva sade, som tack för allt de fått, att 
"svenskarne befinner sig i dekadens, i förfall; det är en slapp och förslöad 
nation"132 Mot detta påstående invände dock Ljungberg som menade att  

 
Svenska folket är kärnfriskt i sin innersta rot, och finnes det här i landet 
någon dekadens får man söka den på annat håll. Om vi någon dag erhåller 
en regering som är kraftfull och nationellt sinnad så kommer det svenska 
folket med hänförelse att följa den [...] Det skall visa, att det icke 
vanslägtats från sina fäder, och det skall snart återtaga den aktade plats i 
nationernas led, som det förr innehaft. 133  

 
Här visar sig tydligt den krock mellan realpolitik och minnet av fornstora dagar 
som jag tidigare flaggat för. Det var viktigt för Sverige att inneha en aktad plats 
bland de stora nationerna. Det var där man ansåg sig höra hemma. För det 
handlade inte enbart om att lyckas ta en plats högt upp i kulturhierarkin, utan om 
att återta sin rättmätiga plats där. Det svenska folket hade inte glidit ifrån sina 
förfäder och in i en dekadens utan var kraftfulla in till sin innersta rot. Det som 
andra länder sade om Sverige ansågs helt enkelt inte vara sant. För att visa detta, 
och därigenom stärka den internationella prestigen, var det alltså viktigt att man 
ifrån svenskt håll visade att man klarade av att kontrollera norrmännen och att den 
svenska regeringen visade kraftfullhet och nationalkänsla 

Sverige gav även sig själv rätten, utifrån den rådande maktsituationen, att 
bedöma och värdera den andra d.v.s. norrmännen. I första kammaren uttrycks t.ex. 
att ”|n]orrmannen är mycket nackstyf i medgången, men i motgången blir han 
dufven och betänksam och drar snart in seglen”.134 Det är alltså viktigt att 
norrmännen inte ges för mycket utrymme att agera som de själva behagar utan de 
ska följa de regler som sätts upp av Sverige. Detta är viktigt för att normännens 
lynne kräver detta men även för att ett annat tillvägagångssätt sänder signaler om 
att norrmännen kan göra som de själva behagar. "Detta är en af de vanligaste 
följderna af våra artigheter åt detta håll: de begagnas som vapen mot oss 
sjelfva."135 Man kände alltså ifrån svenskt håll att kontrollen även norrmännen 
höll på att glida ur händerna, något som fick negativ inverkan på den svenska 
prestigen.  

Som synes finns det i diskussionerna kring det svenska förhållandet till Norge 
en hel del som stämmer överens med den europeiska imperialistiska världsbilden 
och som ger en anledning att vidga synen på svensk utrikespolitik - prestige var 
helt klart i fallet Norge en faktor som hade betydelse. Men innan jag ger mig in en 
djupare diskussion om detta väntar kapitlets avslutande avsnitt - hur de svenska 
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upptäcktsresorna kan förstås utifrån för den europeiska imperialistiska 
världsbilden. 

6.4 De svenska upptäcktsresorna 

Vid ett flertal tillfällen diskuterades anslag till publiceringen av svenska 
upptäcktsresandes arbeten. I ett utrikespolitiskt perspektiv var dessa 
upptäcktsfärder en väg till internationell prestige som inte ansågs möjlig att uppnå 
genom exempelvis kolonialism, men som likväl kan förstås som ett verktyg för att 
vara delaktig i kapplöpningen. Upptäcktsresorna kan vid en första anblick anses 
vara ett steg ifrån den utrikespolitiska arena som jag hittills i denna undersökning 
befunnit mig på. Jag vill därför bara återkoppla till den diskussion jag fört om att 
utrikespolitik skall förstår i sin allra bredaste mening d.v.s. alla de tillfällen då 
man i den svenska riksdagen placerade sig i ett internationellt sammanhang. Det 
som framkom i läsningen av riksdagsprotokollen kan i allra högsta grad sägas 
stämma in på denna beskrivning. Nu till vad man i den svenska 
riksdagsdiskussionen hade att säga om detta. 

1902 diskuterades ett eventuellt utgivande av de resultat Hedin hade uppnått 
genom sina resor. Von Friesen menade, trots att dåliga tider rådde och att beloppet 
som krävdes för utgivandet var stort, att:136 

 
"här har en svensk man, [...] företagit stora upptäcktsfärder utan anslag af 
statsmedel. Att han på dessa färder gjort viktiga geografiska upptäckter, 
det är af mycket sakkunnige män bekräftat. Man kan säga utan öfverdrift, 
att Sven Hedin för närvarande är en världsberömd man, och med det 
ordet »världsberömd» följer alltid om honom de orden: »han är en svensk 
man»."137 

 
Att Hedin nått världsberömmelse för sin forskning skulle alltså spilla över på 
Sverige då det, i de sammanhang hans resultat diskuterades, även skulle tas i 
beaktande att han var svensk. Von Friesen menade i ljuset av detta att det var "en 
hederssak för Sverige"138 att bevilja anslaget. Detta var särskilt viktigt då det 
säkert fanns främmande länder som gärna skulle ha gett Hedin anslag för 
utgivandet av hans resultat och på så sätt tagit ära för både upptäckterna och 
upptäckaren. Här fanns alltså ett gyllene tillfälle att få sola sig lite i den s.k. 
civiliserade världens glans och sätta Sverige på kartan. Det var mot bakgrund av 
detta von Friesen sade: "jag anser icke att vi hafva råd att avstå honom".139  

De Geer instämmde i von Friesens uttalande och tillade att en resa av detta 
slag inte bara krävde att man hade ett vetenskapligt sinne utan även mod, 
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ihärdighet och förmåga att sporra andra människor o.s.v. "Särskildt har detta varit 
fallet med Hedin, som haft att taga sig fram bland vilda stammar och utmärkt 
förstått använda äfven råa och okunniga medarbetare".140 Förutom det 
vetenskapliga sinnet hade alltså Hedin, den civiliserade svensken, förmågan att 
förstå vilden och använda denne i sitt vetenskapliga arbete. De Geer menade 
vidare att Hedin inte bara har kartlagt området utan även "uppdagat intressanta 
minnesmärken från den kultur, som fordom härskat i dessa trakter".141 Han hade 
alltså från sin position i kulturhierarkin förstått att bedöma de lägre stående 
kulturerna. De Geer avslutar med att  

 
"oafsedt det vetenskapliga värdet af de iakttagelser Hedin sammanbragt, 
måste man också taga hänsyn till den heder, han genom sina ihärdiga, 
djärfva och framgångsrika färder gjort det svenska namnet. Det gagn, 
som de skandinaviska folken redan haft af Nordensköld och Nansens 
färder och som de säkerligen också skola få af Hedins, kan ej uppskattas i 
pengar. Hvar och en, som rest i främmande länder, vet hvilken roll det 
spelat för våra folk, att dessa forskare tillvunnit sig hela den bildade 
världens beundran. Jag anser därför, att om vi än icke såsom 
stormakterna kunna visa vår örlogsflagga på jordens skilda haf, så kunna 
vi dock, när någon gång en svensk genom kunskaper, mod och duglighet 
ådragit sig hela världens uppmärksamhet, lämna det understöd, som 
kräfves för att han skall få tillfälle att i högsta möjliga grad hedra det folk 
han tillhör."142  

 
I detta påstående instämde ett tiotal av riksdagens ledamöter.143 Den inledande 
meningen säger ganska mycket. Oavsett det vetenskapliga värdet av Hedins 
upptäcktsfärder väger den heder hans resa förväntas ge Sverige upp kostnaderna 
för utgivandet av ett dylikt arbete. Det var alltså inte först och främst de 
vetenskapliga resultaten som var avgörande för att arbetet skulle ges ut, utan den 
heder arbetet förde med sig. Fortsätter man att läsa ser man att de Geer uttryckte 
att alla som hade rest i främmande länder hade fått njuta av denna heder. Inte 
heller här handlade det om att man fick tillfälle att njuta av de s.k. vetenskapliga 
resultaten, utan att man har kunnat njuta av den beundran som kom ifrån vad man 
ansåg utgjorde den bildade och civiliserade världen. I slutet av stycket 
framkommer också en avgörande tanke för att jag skall sticka ut hakan och påstå 
att en stor pusselbit kan läggas på plats genom detta citat. Det handlar naturligtvis 
om De Geers påstående att eftersom inte Sverige, på samma sätt som 
stormakterna, kunde få åtnjuta ära och heder genom att örlogsflaggorna vajade 
över världens hav så kunde ära och heder tillkomma Sverige genom denna typ av 
upptäcktsresor.  

Carlheim-Gyllensköld tillägger att: 
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"Denne man, Sven Hedin, är banbrytare på ett fullständigt okändt 
område. Jag tillåter mig att återkalla i kammarens goda minne hvad 
betydelse banbrytare sådana som Livingstone och Stanley haft för Afrikas 
kultivering: Sverige har visserligen icke haft någon särskild nytta däraf, 
men hela världen har dock haft nytta däraf, och det har varit till ära för 
det land, hvars söner desse varit. På samma sätt skall det vara till fördel, 
om icke pekuniär, dock ideell. för hela Sverige och Andra kammarens 
anseende, om vi nu som förr visa oss uppskatta våra store män"144  

 
Carlheim-Gyllensköld menade alltså att även om inte specifikt Sverige hade haft 
nytta av Livingstones och Stanleys upptäcktsfärder så har hela världen haft nytta 
av dessa då de underlättat Afrika civilisering. Dessa herrar hade alltså uträttat 
något för civiliseringen av vilden. Dessa båda herrar, Livingstone och Stanley, 
och deras likar hade dessutom bidragit till ära och heder för sina respektive 
hemländer. Nu var turen, genom Hedins resor, kommen till Sverige. Något som 
naturligtvis inte fick missas. När sedan Carlheim-Gyllensköld, i diskussionerna 
kring villkoren för att ange Hedin anslag, påpekade att det fanns ett antal villkor 
bland annat att staten förbehöll sig alla hans samlingar och att "33% återbäras så 
som distrubutionskostnad"145 vände han sig mot detta och menade "[a]tt dessa 
villkor varit borta, hade jag helst sett, utan beloppet borde hafva gifvits honom 
som en nationalbelöning för en storartadt utförd livsgärning".146 Vidden av den 
ära som Hedins arbete ansågs kunna bringa Sverige visas här då han anses vara 
värd en nationalbelöning för sitt arbete.  

Hjärne fyller i att anslaget bör beviljas för att å det svenska folkets vägnar visa 
att "den svenska gammaldags kraft och förmåga af initiativ, som han [Hedin] visat 
sig besitta"147 är uppskattad. Det var även viktigt för att visa framtida forskare att 
denna typ av resor och gärningar var uppskattade.148 Det var på denna arena 
svenskar skulle verka då det var här framgång bäst kunde rönas. 
 

"[d]et är således tydligt, att vi svenskar, som kunna hänvisa till gamla 
traditioner på den geografiska forskningens område, därtill också kunna 
lägga vårt anseende såsom fullständigt opartiska utforskare inom okända 
delar af världen, hvilka någon gång, förr eller senare, måste för kulturens 
skull blifva genomforskade."149  

 
Anslaget skulle i ljuset av detta inte ses som en uppoffring utan som ett 
"befrämjande för framtiden af den svenska vetenskapen och den svenska kulturen 
och öfverhufvud taget till eggande af svensk kraft och dådlust".150 Här finns alltså 
chansen att som svensk, och därmed opartisk, göra en insats i det civilisatoriska 
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uppdraget och för den svenska kulturen och att egga den s.k. kraft och dådlust 
som fanns i den svenska folksjälen.  

Diskussionen gick vidare med tonvikt på att effekterna på den svenska 
prestigen var beroende av hur man i den svenska riksdagen ställde sig till 
utgivandet av detta verk. Johansson menade att "vi verkligen icke hafva råd att 
sätta vårt nationella anseende på spel, såsom fallet onekligen måste bli, om man 
måste vädja till utlandet för publicerandet af detta verk".151 Waldenström fyllde i 
med att det skulle vara mycket lätt att  

 
"få dessa kartor utgifna i Tyskland, Frankrike, England och Amerika. Ja, 
man skulle med tacksamhet taga emot ett sådant förslag och med största 
villighet förskjuta de erfoderliga medlen. Men jag anser att detta vore en 
stor skam för Sverige."152 

 
Det krävdes för den svenska hedern att detta verk påbörjades och avslutades som 
svenskt och "[f]ör 75.000 kronor böra vi icke till någon annan nation sälja vårt 
goda svenska namn och rykte."153  

När andra kammaren 1904 återigen diskuterade anslag för utgivande av 
resultaten ifrån ytterligare en svensk upptäcktsresande, Nordenskjöld, uttryckte ett 
antal ledamöter skepsis mot att ännu en gång ge pengar till något dylikt. Olsson 
förutspådde att hans ovilja att ge bidrag till Nordenskjölds utgivning skulle 
komma att föranleda kritik utifrån tre kriterier varav ett av dem kommer att vara 
Sveriges ära och sade: "Jag undrar verkligen, huru mycket herrarne skola hafva af 
den varan, innan ni fått ert lystmäte."154 Olsson menade vidare att, vilket han 
påpekade kunde bero på att han inte var lagd åt det ärelystna hållet, det gick att 
ifrågasätta hur mycket ära det egentligen blåst över Sverige p.g.a. Hedins verk.155 
I den diskussion som fördes 1904 gjordes alltså en hel del kopplingar till 
diskussionen 1902 som rörde utgivandet av Hedins resultat. Olsson fick efter detta 
inlägg mothugg av ett antal efter honom följande talare däribland Starbäck som 
påpekade att den samling grånade herrar som utgjorde andra kammaren kanske 
hade glömt den ungdomliga äventyrslusta som en gång drivit dem. Att ge anslag 
av denna typ var dock "icke fråga om ungdomligt lättsinne"156 utan en möjlighet 
att behålla och utveckla Sveriges vetenskapliga samlingar. Dessas värde var redan 
så stort att det "i denna stund från hela den civiliserade världen vetenskapliga 
kretsar anländt förfrågningar och framställningar om rätt att få deltaga i 
bearbetandet af desamma."157  

Hammarskjöld tog upp den omröstning som föranledde utgivandet av Hedins 
resultat 1902 och till vilket han ställde sig negativ redan då. Han var övertygad 
om att nej-rösterna var majoritet den gången men att talmannen ändå menade att 
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ja-förslaget var i majoritet och därför klubbade igenom förslaget. Hammarskjöld 
ställde sig förundrad till att ingen begärde votering, men hade en känsla av att det 
berodde på "blygsel att säga nej"158 och det fanns en känsla av "att det var ett 
storverk, som doktor Hedin utfört; man kände, att han hade hedrat det svenska 
namnet".159 Det var detta Hammarskjöld menade var orsaken till att ingen begärde 
votering.160 Waldenström vände sig dock mot detta och menade att det skulle vara 
beklagligt ur både vetenskaplig och fosterländsk synpunkt om riksdagen avslog 
förslaget. "Hvad skulle hela den vetenskapliga världen tänka därom?"161 Här har 
Nordenskjölds resultat vunnit "makalöst erkännande"162 över hela Europa och nu 
kan riksdagen säga nej till att ge anslag för att ge ut dessa resultat i Sveriges 
namn, ett arbete som hela världen beundrar. "Jag skulle för det svenska namnets 
skull blygas öfver ett sådant resultat. Och jag vill åtminstonde i protokollet ha 
antecknadt att, om resultatet blir detta, har åtminstonde jag ej varit med om att 
sätta en sådan fläck på namnet".163 Vid det första tillfället, utgivandet av Hedins 
resultat, begärdes alltså ingen rösträkning medan så gjordes 1904 då utgivandet av 
Nordenskjölds resor diskuterades. Vid båda dessa diskussioner är det svenska 
internationella anseendet en central punkt i diskussionerna, något som kommer 
utvecklas i undersökningens slutsatser. 
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7 Diskuterande slutsatser 

Innan jag ger mig i kast med att diskutera det som på ett direkt sätt berör den 
europeiska imperialistiska världsbilden och dess koppling till diskussionerna kring 
den svenska utrikespolitiken skall jag tillåta mig att sväva lite kring målet. Jag vill 
nämligen föra en kort diskussion kring vilka fördelar det breda angreppssättet har 
medfört. Vid en första anblick kan naturligtvis frågan vad S:t Barthelemy, en lag 
om införsel av vapen och ammunition till Afrika, svenska upptäcktsfärder och 
förhållandet till Norge har gemensamt och hur dessa skall kunna bidra till en 
diskussion om svensk utrikespolitik. En diskussion som dessutom skall knytas till 
ett maktperspektiv. I avgränsningen tog jag upp att en fördel med det breda 
angreppssättet var att det möjliggjorde ett infångande av de mellanrum som 
skapades mellan de metodologiska begreppen. De fyra tillfällen som jag fokuserar 
på i denna undersökning hade inte tillsammans fångats om jag enbart fokuserat på 
exempelvis socialdarwinism - ändå framträder det hos dessa fyra, när de 
undersöks tillsammans, något viktigt. Det breda angreppssättet har alltså burit 
frukt och det är bl.a. detta jag skall diskutera i dessa slutsatser. 

Det första jag vill poängtera är att det går att identifiera en stark koppling 
mellan den kulturhierarkiska och rasistiska politik som fördes gentemot samerna 
och den som fördes gentemot S:t Barthelemys invånare. Detta visade sig bl.a. då 
Sverige tog sig friheten att bedöma kolonins invånare och hur långt de hade nått i 
utvecklingen. Det var således ett allt annat än värderingsfritt förhållande till 
utveckling och tid. Vidare framkom även i riksdagsdiskussionen att det förelåg en 
stor risk att kolonins invånare skulle gå under utan hjälp från någon som hade nått 
längre i den s.k. utvecklingen. Detta ledde till att Sverige ansåg sig ha en moralisk 
plikt civilisera "de andra" och därigenom även hade rätten att bedriva en 
imperialistisk politik. Utifrån mitt raster som presenterades i metodavsnittet har 
således ett flertal punkter prickats in som dessutom stämmer väl överens med vad 
tidigare forskning presenterat kring den europeiska imperialistiska världsbild som 
utgjorde grunden för den stormaktspolitik kolonialmakterna förde. Jag tog tidigt 
fasta på Gunlög Furs påstående att den svenska imperialismen inte kunde 
reduceras till en historisk avstickare eller några få isolerade händelser utan att det, 
precis som övrig europeisk stormaktspolitik, var en produkt av den europeiska 
imperialistiska världsbild som så starkt präglade denna tid. Den tesen stärks 
naturligtvis av det som framkommit beträffande S:t Barthelemy, men att enbart 
exemplifiera med S:t Barthelemy bekräftar naturligtvis inte detta. S:t Barthelemy 
som isolerad händelse kunde naturligtvis vara just en sådan avstickare - speciellt 
eftersom man inte skaffade några fler kolonier efter att denna hade avvecklats.  

Därför vill jag lyfta fram det verkligt intressanta med "post-S:t Barthelemy"-
Sverige; det var inte en så stor skillnad i diskussionerna i riksdagen utifrån den 
europeiska imperialistiska världsbilden. S:t Barthelemy var inte en isolerad 
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händelse utan i allra högsta grad en naturlig pusselbit i de svenska utrikespolitiska 
strävandena. Det är därför den prestigetanke jag presenterar är av så stort intresse. 
Jag vill nämligen hävda att den svenska internationella prestigen präglade såväl 
diskussionerna kring S:t Barthelemy som de övriga tre fallen som presenterats i 
undersökningen.  

Att inte lämna kolonins invånare till sitt öde, och vad man antog vara dess 
säkra undergång, var ett sätt att fullgöra sin plikt och behålla sin ära. Detta 
eftersom man i den svenska riksdagen inte ansåg att det var värdigt Sverige att 
låta invånarna i kolonin att dö. Även här finns alltså en koppling till den svenska 
samepolitiken. Att utbilda befolkningen var ett annat sätt att stärka den 
internationella prestigen. I utbildningsfrågan lyftes det fram att man ifrån svenskt 
håll skulle visa att Sverige brydde sig om kolonins invånare. Den talare som 
menade att en satsning på utbildningsväsendet på ön kunde ifrågasättas, då 
resultatet av en sådan inte skulle visa sig på en gång, missade, enligt de som 
motsatte sig inlägget en viktig punkt i sammanhanget - den svenska äran. När man 
i första och andra kammaren 1875 talade om utbildning av kolonins invånare 
framhölls det att det till vad pris som helst skulle bedrivas utbildning som visade 
att Sverige brydde sig om den andliga välfärden för det folk som tillhörde Sverige 
och som låg mitt bland främmande kolonier. Detta, vill jag hävda, handlade om att 
visa andra kolonialmakter att Sverige brydde sig om den andliga välfärden och att 
svenskar inte var några barbarer. Att det var just andra kolonialmakter man skulle 
visa detta för vittnar t.ex. det sätt på vilket man omtalade öns invånare. Bland 
annat uttrycktes att dessa satt i vassen och skar pipor. Det var för den s.k. 
civiliserade man hade något att bevisa. 

I fråga om lagförslaget mot införsel av vapen och ammunition till Afrika 
framförs en del kritik som kan tolkas som kritik mot det civilisatoriska uppdraget 
och kolonialmakternas andra förehavanden på kontinenten. Då jag identifierar 
prestigetanken, som en stark drivkraft för diskussionen bakom den svenska 
utrikespolitiken, medför detta naturligtvis att den negativa synen på förhållandena 
i Afrika kan anses hämta en del styrka i att Sveriges vid tidpunkten inte hade 
något att hämta i prestigehänseende på kontinenten. Man var helt enkelt inte 
inblandade i vare sig slavhandel eller kolonisation och hade, ifrån svenskt håll, 
inte någon prestige att försvara. Jag vill dock hävda att det finns något annat som 
är en ännu starkare förklaring. Som jag visat genom Harrison så fanns det vid 
tiden för den imperialistiska världsbild en negativ inställning till slaveri. Slaveriet 
kunde inte rättfärdigas moraliskt. Det var så länge slaveriet skulle ingå i den 
civilisation som europén så högt beprisade, som det uttrycktes i 
riksdagsdiskussionen, som skepsis uttrycktes gentemot denna civilisation. Att, i 
ljuset av detta, ställa sig negativ till lagförslaget skulle i så fall inte inneburit 
någon prestigeförlust för svensk del. Om något så borde detta inneburit en vinst i 
prestige då man, genom att inte godkänna ett lagförslag som man menade skulle 
gynna slaveriet, visade det man ansåg vara den civiliserade världen, att man i 
Sverige inte var några ociviliserade vildar som fortfarande befattade sig med 
slaveriet. 

Något som är av extra intresse för denna undersökning är naturligtvis kritiken 
mot upptäcktsresorna. Det som framkom i debatten var att den kunskap som fanns 
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om Afrika och afrikaner till stor del härstammade ifrån just dessa upptäcktsfärder. 
De resor som Stanley och hans likar hade gjorts kallades i debatten kring 
lagförslaget om införsel av vapen och ammunition till Afrika för rövarhistorier. 
När Sveriges upptäcktsfärder diskuterades var emellertid allt tal om rövarhistorier 
och liknande som bortblåst. Istället sågs såväl Stanley som Livingstone och deras 
kollegor som banbrytare vilka hade haft stort inflytande på Afrikas "kultivering" 
och spridit ära över sina respektive hemländer. Det framfördes visserligen en del 
kritik gentemot att man skulle ge upptäcktsfärderna anslag, men dessa röster var 
få och fick heller inte något större genomslag i debatten. Vid denna diskussion 
utgjorde den prestige som dessa resor skulle medföra ett centralt inslag. 
Exempelvis uttrycktes det att man oavsett det vetenskapliga värdet av Hedins resa 
var tvungna att ta hänsyn till den ära som hans resor gav det svenska namnet. När 
De Geer uttryckte att Sveriges örlogsflagga inte skulle visa sig på världshaven, så 
som stormakternas, och att det därför var av ännu större intresse att ge ut 
upptäcktsfärderna i svenskt namn blir det naturligtvis väldigt intressant. Speciellt 
eftersom så många av riksdagens ledamöter instämde i detta påstående. 
Upptäcktsfärderna sågs alltså som ett sätt att skapa prestige och därigenom få ett 
erkännande ifrån andra kolonialmakter. I De Geers fall togs hänsyn till Sveriges 
litenhet, genom att Sverige inte ansågs kunna vara delaktig i den imperialistiska 
tidsåldern på samma premisser som de europeiska stormakterna. Man fick helt 
enkelt blanda sig i prestigekampen på andra sätt. Det var alltså utifrån det 
realpolitiska läget ännu viktigare att upptäcktsfärderna publicerades och att de 
gjordes så i det svenska namnet. Detta var Sveriges chans att delta. Om inte 
upptäcktsfärderna publicerades i svenskt namn uttrycktes rädsla för att något 
annat land skulle ta åt sig ära för såväl upptäcktsfärd som upptäcktsresande. Om 
så blev fallet kunde alltså inte Sverige delta vare sig med örlogsflaggor på jordens 
hav eller genom upptäcktsresorna. Inte en enda gång diskuteras innehållet i dessa 
färder, däremot diskuteras ständigt den prestigevinst som Sverige skulle kunna få. 
Detta stämmer naturligtvis överens med det De Geer uttrycker om att oavsett det 
vetenskapliga värdet av resor av detta slag så är den ära som kommer med dem i 
sig värd så mycket att det är värt att publicera resultaten. Att internationell 
prestige utgjorde en grundstomme för publiceringen av det som framkommit 
under upptäcktsfärderna torde vid det här laget stå utom tvivel. 

Münkler lyfter, som bekant, fram att vid en ökad konkurrens så ökar prestigen. 
Detta kan förklara att så många under tidigt 1900-tal uttrycker så starkt stöd för att 
ge anslag till dessa resor. Vid denna tidpunkt var konkurrensen stor och den vinst 
Sverige skulle kunna få var alltså oerhört viktig. Speciellt eftersom landets 
realpolitiska läge inte tillät att man tävlade på alla de arenor som kunde ge någon 
form av prestigevinst.  

Det uttrycktes även att man genom dessa resor kunde visa den gammaldags 
kraft och initiativrikedom som fanns i den svenska folksjälen. Det var alltså något 
som var viktigt att visa att den svenska folksjälen besatt. Detta hade dock fått sig 
en törn i fallet med Norge då man i ett flertal länder, enligt vad som framkom i 
riksdagens första kammare, hade uttryckt sig negativt om Sverige och svenskarna 
då dessa inte ansågs kunna sköta norrmännen. Dock uttrycktes att den svenska 
folksjälen var frisk intill sin innersta rot och om bara tillfälle gavs så skulle 
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Sverige återta sin aktade plats i nationernas led. Här är det naturligtvis av vikt att 
beakta valet av termen "återta" vilket i sammanhanget visar att man ifrån svenskt 
håll ansåg sig höra hemma på denna plats i nationernas led. Den motsättning jag 
flaggade för i metodavsnittet, mellan det nya realpolitiska läget och Sveriges forna 
stormaktstid, blev i samband med att förhållandet till Norge diskuterades som 
tydligast. När man i riksdagen diskuterade läget framkom det att man var på det 
klara med att Sveriges litenhet inverkade på den förda politiken, men när övriga 
europeiska länder uttryckte sig på detta sätt så reagerade man starkt. Genom att 
visa de övriga länderna att man ifrån svenskt håll kunde "sköta norrmannen" 
skulle alltså en del av den prestige som skulle återge Sverige dess rättmätiga plats 
i kulturhierarkin skapas.  

Nu har således svaret på frågan "hur påverkade prestigetanken den svenska 
utrikespolitiken?" ringats in. Som jag visat ovan var prestige en viktig en viktig 
faktor och något som absolut är att ta hänsyn till i studiet av svensk utrikespolitik. 
Men jag kan naturligtvis inte slå mig till ro ännu genom detta konstaterande, det 
som framkommit skall naturligtvis förhållas till det maktperspektiv jag har flaggat 
för. Det är först då anledningen till att prestige var viktigt framträder.  

Som jag visade i den inledande begreppsdiskussionen så fanns det ett nära 
samband mellan den hegemoniska maktstrukturen och den imperialistiska 
världsbilden. I den imperialistiska världsbilden fanns det över- och underordnade 
vars positionering på den kulturella rangskalan, naturligtvis, enbart existerade 
genom den imperialistiska världsbilden, d.v.s. över- och underordningen kan inte 
förklaras genom att den var given av naturen, även om det var ett av målen med 
världsbilden. Såväl maktstruktur som världsbild var ständigt föränderliga och 
öppna för omförhandling. I och genom denna omförhandling gavs möjlighet att 
klättra i den rådande maktstrukturen, därför var prestige en viktig faktor för de 
svenska riksdagspolitikerna. Sättet som detta skulle ske på, som det framkom i 
källorna, var alltså ett agerande utifrån den imperialistiska världsbilden, d.v.s. visa 
att man var civiliserade, att man var med på utvecklingståget etc. för att 
därigenom visa för omvärlden att Sverige hörde hemma högt i den kulturella 
rangordningen. Att klättra på den kulturella rangskalan genom prestigevinster på 
de arenor man hade möjlighet att delta på var alltså ett sätt att tillfredsställa detta 
behov. Medan S:t Barthelemy var ett exempel på hur man deltog i kapplöpningen 
med hjälp av en koloni, d.v.s. något som faller inom ramen för ett formellt 
imperium, så skedde detta även efter att man hade lämnat sin sista koloni. Detta 
genom upptäcktsresorna och förhållandet till Norge men även genom att signalera 
att man ställde sig negativ till slavhandel. Målet var ett ökat inflytande i den 
internationella maktordningen. Detta kan ytterligare förstås genom att titta 
närmare på de båda makthypoteser jag satte upp i problemavsnittet.  

Det som visade sig i källmaterialet var att man från svenskt håll inordnade sig 
i den maktstruktur där de imperialistiska stormakterna sågs som överordnade. Det 
var utifrån den världsbild som presenterades som man från svenskt håll skulle 
möta världen. Men, även den andra hypotesen visade sig på så sätt att man ifrån 
svenskt håll, genom prestigen, ämnade klättra på skalan och därmed kan sägas ha 
haft egna ambitioner utifrån den imperialistiska världsbilden. Detta genom att 
identifiera möjliga arenor att agera på. Jag menar att detta kan tolkas som att man, 
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utifrån Sveriges litenhet, fann sina egna vägar att tillfredsställa behovet av 
delaktighet i den imperialistiska kapplöpningen De båda hypoteserna visade sig 
vara nära förbundna med varandra där den första, att man ifrån svenskt håll såg 
sig som underordnad de imperialistiska stormakterna, konstituerade ramarna för 
den andra. Man hade egna ambitioner, men dessa tog hela tiden hänsyn till vad 
Münkler identifierar som handlingsutrymmet för s.k. andra rangens makter. Från 
svensk sida fanns det inte någon önskan att utmana om makten i den mening att 
man hade ambitionen att bli en ledande stormakt. Däremot agerade man på så sätt 
att man tillfredsställde den nationella fåfängan och försökte stärka sin position 
inom den västerländska maktsfären.  

Detta innebär, för att sammanfatta: 
 

• Att t.ex. utbilda öns invånare och hjälpa dem att överleva var ett sätt att 
visa att svenskar var civiliserade och hörde hemma högt på den 
kulturella rangskalan. 

• Att säga nej till ett förslag som man ansåg gynna slaveri visade att man 
var civiliserade och hörde hemma högt på den kulturella rangskalan. 

• Att visa omvärlden att man kunde sköta norrmannen var ett sätt att visa 
att svenskar fortfarande var ett folk att räkna med - ett folk som hörde 
hemma högt uppe på den kulturella rangskalan. 

• Att ge ut upptäcktsfärderna i svenskt namn var ett sätt att vinna 
prestige och klättra på den kulturella rangskalan. 

 
Den svenska utrikespolitiken formulerades alltså på ett sätt som hela tiden 
förhöll Sverige till den skala utifrån vilken människor bedöms, såväl kollektivt 
som individuellt, med målet att klättra på denna skala.  
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8 Sammanfattning 

Undersökningen tar avstamp i den europeiska imperialistiska världsbilden och hur 
denna påverkade de svenska riksdagsdiskussionerna beträffande utrikespolitiken 
under åren 1870-1914. Utifrån tidigare forskning presenteras en europeisk 
imperialistisk världsbild, d.v.s. legitimeringsgrunden för den imperialistiska 
tidsålder som undersöknings tidsmässiga avgränsning utgår ifrån. Då det är 
världsbildens inverkan på svensk utrikespolitik som diskuteras går det inte att 
undvika att diskutera svensk samepolitik, detta eftersom den politik som fördes 
inom Sveriges gränser, gentemot samerna, bär starka inslag av den europeiska 
stormaktspolitik som följde i kölvattnet av den imperialistiska världsbilden.  

Den övergripande fråga som ställs till källorna, som utgörs av riksdags- och 
utskottsprotokoll, är: 

 
- Hur formulerades Sveriges utrikespolitik i förhållande till den europeiska 

imperialistiska världsbilden? 
 

Ett viktigt analytiskt verktyg i undersökningen är prestigebegreppet som likställs 
med t.ex. ekonomiska värden i utrikespolitiken. Antagandet görs att den svenska 
utrikespolitiken kan ta två vägar för att tillskansa sig makt i internationella 
sammanhang. Politiken kan riktas gentemot länder som anses ligga långt ner på 
den kulturella rangskalan, t.ex. kolonier, eller så kan politiken riktas mot länder 
som anses ligga högt på denna skala, t.ex. de europeiska stormakterna. Med den 
kulturella rangskalan avses den skala utifrån vilken människors individuella och 
kollektiva värde avgörs. 

Genom de begrepp som vaskats fram genom den tidigare forskningen fästes 
intresset på fyra riksdagsdiskussioner under den undersökta perioden. Dessa fyra 
utgörs av diskussionerna om Sveriges koloni S:t Barthelemy, införsel av vapen 
och ammunition till vissa delar av Afrika, förhållandet till Norge och svenska 
upptäcktsresor. Som synes är utrikespolitik använt i en bred form och syftar till de 
tillfällen då man i den svenska riksdagen placerade in Sverige i ett internationellt 
sammanhang.  

Utifrån riksdagsprotokollen visade det sig möjligt att tolka den svenska 
utrikespolitiken som strävande efter prestige i internationella sammanhang. Från 
svenskt håll inordnande man sig i den rådande maktstrukturen, men man hade 
även egna behov utifrån den imperialistiska världsbilden. Detta tog sig uttryck i 
att man ville agera utifrån denna världsbild för att stärka sin roll i internationella 
sammanhang genom en ökad prestige som skulle vinnas genom ett ökat 
internationellt anseende. Dock var gränserna för det svenska agerandet tydliga, det 
handlade snarare om att tillfredsställa en nationell fåfänga och stärka sin position 
inom den imperialistiska maktordningen än att på allvar utmana den. 
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