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Föredragshållaren, historikern Gunnar Wetterberg, Sverige: Upprinnelsen till mitt 

intresse för Förbundsstaten Norden kan te sig en smula udda. De senaste åren har jag 

läst mer och mer om Skånes historia. Då hamnade jag mitt i skärningspunkten mellan 

de nordiska rikenas utveckling. Så småningom började jag undra: varför har de fem 

fortfarande inte blivit ett? 

I internationella sammanhang berömmer sig de nordiska länderna av sitt 

fredliga och framgångsrika samarbete. Men man kan lika gärna vända på bilden. På 

andra håll i Europa har liknande områden med gemensam kultur och språk för länge 

sedan bildat länder och stater: England och Frankrike under tidig medeltid, Spanien på 

1400-talet, Storbritannien på 1600-talet samt Tyskland och Italien på 1800-talet. Det 

är bara de fem nordiska länderna som envisats med att hålla sig vart och ett för sig. 

Till en del beror det på att Danmark/Norge och Sverige/Finland länge var så 

jämnstarka att inget rike lyckades lägga under sig det andra, till en del på att 

stormakterna lade hinder i vägen. Ingen ville se ett enat Norden vid Östersjön – 

Hansan under unionstiden, England och Nederländerna på 1600-talet, Ryssland och 

Tyskland på 1800-talet samt USA och Sovjetunionen efter andra världskriget. 

Men nu lämnar stormakterna Norden i fred. För första gången på 600 år 

skulle länderna kunna diskutera frågan i lugn och ro. Det var det jag försökte göra i ett 

par artiklar i Dagens Nyheter i fjol (www.dn.se/debatt/de-fem-nordiska-landerna-bor-

ga-ihop-i-en-ny-union-1.982761 och www.dn.se/debatt/historisk-mojlighet-att-skapa-

en-ny-nordisk-union-1.1013086) och som jag därefter fått utveckla i Nordiska rådets 

årsbok 2010. 

Redan Grundtvig på 1800-talet och den isländske författaren Gunnar 

Gunnarsson på 1920-talet argumenterade för att länderna skulle gå samman. Under 

andra världskriget hade unionstanken starka förespråkare lite varstans. Nordismen har 

sedan 1800-talet burits av starka kulturella och idealistiska stämningar, men i dag 

menar jag att det tillkommer starka ekonomiska och utrikespolitiska skäl. 

Det började med en sifferlek. Jag räknade samman ländernas BNP och 

invånarantal. Resultatet var förbluffande. Förbundsstaten Norden skulle i dag ha drygt 

25 miljoner invånare och en BNP på omkring 1 600 miljarder dollar, i samma härad 

som Spanien och Kanada, en av världens 10-12 största ekonomier. Det öppnar två 

viktiga perspektiv. 

I och med finanskrisen har det internationella samarbetet fått kraftigt ökad 

betydelse. När Bretton Woods-systemet havererade i början av 1970-talet satte 

avregleringarna in, och de internationella organisationerna förlorade alltmer av sin 

roll. De senaste åren har man emellertid insett att finansmarknaderna inte klarar sig 

utan internationell reglering. Problemet är att FN, WTO, IMF/IBRD och t.o.m. OECD 

under tiden har blivit alltför otympliga för att kunna nå resultat i svåra och stora 

förhandlingar. Lösningen har blivit G20, som drar upp de stora linjerna och sedan 
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låter de traditionella organisationerna verkställa dem. Antagligen är inte detta 

övergående: När klimatfrågan ska lösas är behovet av liknande mekanismer minst lika 

stort. 

Problemet är att G20 ställer de nordiska länderna vid sidan av. Det förlorar 

både Norden och världen på. De nordiska länderna är mer frihandelsvänliga än någon 

G20-medlem, de har också varit beredda att göra mer på miljöområdet. Genom att 

vara splittrade berövar de sina ståndpunkter deras talan i de viktigaste organen. Som 

förbundsstat vore Norden en självklar och konstruktiv deltagare. 

Men det handlar också om de nordiska ländernas egna ekonomier. En 

sammanhållen ekonomi med 25 miljoner invånare är långt mer slagkraftig och 

fruktbar än fem ekonomier på 10+5+5+5+0,5 miljoner invånare. Med mer gemensam 

lagstiftning, med en aktiv gemensam arbetsmarknad och med en sammanhållen 

forskningspolitik skulle Nordens tillväxtpotential bli påtagligt större än med dagens 

splittring.  

Förbundsstaten Norden vore mindre ekonomiskt sårbar än de fem länderna 

var för sig. De små länderna är starkt beroende av enskilda varor, branscher och/eller 

marknader, men konjunktursvängningarna blir mindre om man ser till Norden som 

helhet. Förbundsstaten skulle bli ett USA i miniatyr. Ju mer hemma vi känner oss i 

varandras länder, desto mer effektivt kan medborgarna parera konjunkturerna genom 

att flytta dit arbetskraften behövs.  

I själva verket har företagen och medborgarna redan tagit Norden ett gott 

stycke på väg mot förbundet. I Oslo lär var tionde anställd vara svensk, varje dag 

pendlar tre procent av Malmös befolkning över bron, och hälften av dem är danskar. 

Företagen har gått ännu längre. Halva finans- och försäkringssektorn är nordisk. 

Skogen, kraften och livsmedlen är på väg åt samma håll, och internationella koncerner 

organiserar ofta sin närvaro på nordisk snarare än nationell bas. 

Ja, men då räcker det väl med fördjupat samarbete? blir ofta invändningen. 

Eller: varför bry sig om Norden, när integrationen inom EU omfattar så många fler? 

Men så är det inte.”Fördjupat samarbete” är väsensskilt från förbundsstat. I det 

fördjupade samarbetet förhandlas varje enskilt projekt för sig. Om inte alla fem 

länderna ser tillräckliga fördelar blir förslaget inte av. Så har det varit med många 

angelägna förslag genom åren. Om ”samarbetet” blir framtidens lösning är risken stor 

att Norden glider allt mer isär. 

I en förbundsstat, däremot, kommer det hela tiden nya frågor att hantera. Då 

kan var och en av medlemmarna låta gungorna betala karusellerna – eftergiften den 

ena dagen möjliggör framgången dagen efter. Den gemensamma federationen skapar 

en helt annan ram och förutsättning för uppgörelserna än det lösliga samarbetet. 

Norden står inte alls i motsats till EU. Tvärtom kan Norden stärka EU. 

Förbundsstaten skulle höra till de fyra-fem tyngsta medlemmarna i unionen. Då borde 

frågan om medlemskap komma i ett annat läge för dem som är skeptiska. Jag förstår 

dem som drar sig för en union där det fransk-tyska direktoratet kan köra över ett 

Sverige eller Finland eller Danmark, men Spanien eller Polen hanterar man inte hur 

som helst. Och Norden vore gott och väl ett Spanien. 

Dessutom kan det nordiska samarbetet gå betydligt längre än det europeiska. 

De gemensamma värderingarna i Norden lägger en grund för samarbete om 

lagstiftning, socialförsäkringar och beskattning som det kommer att ta generationer att 
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nå inom EU. Det nordiska samarbetet kan fungera som exempel och vägröjare för 

hela gemenskapen.  

I boken har jag på ett antal områden försökt konkretisera vad förbundsstaten 

skulle kunna vara. Ett av mina viktigaste exempel är lagstiftningen. Just därför är det 

så roligt att få komma till det Nordiska juristmötet, eftersom det i så hög grad handlar 

just om er. 

Juridiken har hävd i det nordiska samarbetet. De nordiska juristmötena 

spelade en nyckelroll för att inspirera gemensamma projekt. Redan på 1870-talet 

började jurister samarbeta om gemensamma lagstiftningsprojekt. Det skandinaviska 

samarbetet löste upp spänningarna mellan Sverige och Norge. Om samarbetet hade 

varit svensk-norskt skulle förslagen ha riskerat blockering av norsk rädsla för svensk 

dominans. På tre man hand blev utbytet mer jämspelt. 

Genom gemensam lagstiftning ville man bryta ned skrankorna mellan 

länderna, men det nordiska juristsamarbetet nöjde sig inte med att jämka samman vad 

som redan fanns. Juristsamarbetet bidrog till att föra hela den nordiska 

samhällsutvecklingen framåt. Juristerna blickade framåt, tog itu med de problem som 

behövde lösas – och antagligen blev det faktum att grannen var beredd att göra 

likadant en hävstång när radikala förslag skulle drivas igenom. I Helsingforsavtalet 

1962, som stadfäste det nordiska samarbetet, upptar det rättsliga samarbetet hela det 

första kapitlet när samarbetsområdena räknas upp. 

Det borde vara något att ta upp. Ibland heter det att de nordiska länderna 

aldrig antagit så många gemensamma lagar som nu, men det är en synvilla. Vad man 

då hänvisar till är de EU-regler som oavlåtligt införlivas med de fem staternas 

rättssystem. Därutöver är det gemensamma arbetet magert. 

Det borde finnas åtskilligt att göra, delvis för att reparera vad som trasats 

sönder under tidens gång. Äktenskapslagstiftningen på 1920-talet var ett stort 

gemensamt framsteg. Det var beklagligt när Sverige på 1970-talet genomförde 

ensidiga reformer på familjerättens område, trots Nordiska rådets uppmaningar till 

samordning. Det borde vara dags att återställa det som gått isär.  

Jag är inte jurist och kan inte bedöma vad som i övrigt är mest framkomligt 

och angeläget, men jag har förstått att uppgiften att återställa en gemensam 

aktiebolagsrätt är en viktig uppgift, inte minst för att underlätta näringslivets 

integrering. 

Det mest akuta problemet är finansmarknadernas reglering. Det är en fråga 

som står högt på den globala dagordningen, men där de internationella ramverk som 

förhoppningsvis kommer med stor fördel kan stöpas om till gemensam nordisk 

lagstiftning. Bank- och försäkringsväsendet är den sektor som under senare år har gått 

längst när det gäller nordiska fusioner; därför är en gemensam nordisk insats särskilt 

angelägen på detta område. Lagstiftningen bör vara nordisk för att underlätta för 

företagen – så att de slipper hantera ländernas olika syn på t.ex. bonusar – men 

framförallt för att stabilisera en viktig del av betalningssystemet. I en förbundsstat 

borde en nordisk finansinspektion höra till de viktigaste gemensamma institutionerna. 

Ett fascinerande projekt vore att gå in på arbetsrättens område. Den nordiska 

arbetsmarknaden är bara gemensam i så måtto att medborgarna kan röra sig över 

gränserna och obehindrat ta anställning i grannländerna. I praktiken har varje land sin 

arbetsrätt och sina kollektivavtal för sig. Det gör det svårare för företagen att hantera 

gränsöverskridande verksamheter, och innebär en tröskel för den som vill etablera sig 
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hos grannen. Om man skulle kunna harmonisera den arbetsrättsliga lagstiftningen 

vore detta ett stort steg framåt mot en integrerad nordisk vardag. Om 

arbetsmarknadens parter kan använda harmoniseringen som utgångspunkt för 

nordiska kollektivavtal blir arbetsmarknaden långt mer gemensam än i dag. Då skulle 

också förbundsstaten med än större tyngd tala för den nordiska, avtalsbaserade 

modellen för arbetsmarknaden i olika internationella sammanhang. 

Det gamla förslaget om ett gemensamt nordiskt medborgarskap – och 

därmed en gemensam medborgarrätt – borde höra till förbundsstatens första uppgifter 

att genomföra. I praktiken har de olika länders medborgare redan långtgående 

rättigheter i de andra länderna, både genom nordiska avtal och konventioner och 

genom EES-avtalet, men att kodifiera och fullborda det nordiska medborgarskapet är 

en självklar del av att bilda förbundet. 

Hur skulle förbundsstaten se ut? I Nordiska rådets årsbok 2010 har jag 

utvecklat förslaget. Schweiz är en tänkbar förebild, med de fem länderna och de 

självstyrande områdena som medlemmar. Förbundet skulle bara ha de befogenheter 

som medlemmarna uttryckligen uppdrar åt det. Utrikes- och säkerhetspolitiken skulle 

höra dit, den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken behöver samordnas, 

forskningspolitiken skulle säkert också tjäna på det. 

Men att politiken samordnas är inte detsamma som att den helt och hållet 

beslutas för förbundet som helhet. De nordiska länderna har en stark tradition av 

lokalt självstyrelse, med kommunerna och amter/fylken/landsting som ansvariga för 

stora delar av i synnerhet det sociala området, men med en nationell nivå som vakar 

över likvärdigheten. På samma sätt skulle förbundsstaten Norden kunna verka, som 

arena för jämförelser och samverkan utan att alltid behöva tvingande beslut för att 

komma vidare. 

Förbundsstaten behöver en författning, en lagstiftande församling och en 

regering. Hur de ska se ut måste medlemmarna komma överens om. Det kommer 

säkert att bli en lång process – till år 2030? – men den skulle kunna börja med att 

Nordiska rådet beslutar om en förstudie om framtida alternativ för det nordiska 

samarbetet. 

Förbundsstaten är en politisk fråga. Det är en självklarhet att studien måste 

ledas av tunga politiker med god förankring i hela Norden. Med Nordiska rådet och 

ministerrådet finns det ett naturligt institutionellt sammanhang för studien. Samtidigt 

måste det pågå en debatt i de nationella parlamenten, både för att pröva om idén håller 

och för att påverka de egna besluten under resans gång, så att de nationella åtgärderna 

inte oavsiktligt motverkar förberedelserna för förbundsstaten. 

Ett sådant beslut lägger ribban högt, men föregriper inte det slutliga 

avgörandet. Den tvingar alla inblandade att fundera över vad som skulle krävas för att 

göra förbundsstaten möjlig. Därigenom skärper den analyserna, men det borde också 

leda till att även ett misslyckande blir fruktbart. Om man efter förstudien bestämmer 

sig för att projektet inte går att genomföra eller måste skjutas på framtiden, så har 

analysen antagligen pekat på en rad delprojekt som kan genomföras med gott utbyte 

för deltagarna. 

Förbundsstatens utformning reser en rad besvärliga frågor. Därför behöver 

förstudien knyta till sig de bästa analytikerna, inom och utom akademierna, inom och 

utom Norden. Men till syvende och sist är det den breda förankringen som avgör om 
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det är möjligt att gå vidare. För den skull är det rimligt att också bjuda in näringslivet, 

de stora folkrörelserna och företrädare för kultur och utbildning till arbetet. 

Jag föreställer mig att förstudien arbetar under några år, med många 

seminarier och rapporter under tiden. Om den väl kommer igång har Norden knappast 

haft en större fråga på dagordningen i modern tid. Det borde betyda att förstudien 

ynglar av sig skuggutredningar och parallellstudier, som berikar debatten än mer. I 

detta skulle Föreningarna Norden kunna spela en viktig roll, liksom Letterstedtska 

föreningen. 

Förstudien kommer säkert också att peka på konkreta områden och åtgärder 

som borde genomföras utan att avvakta förhandlingen. Frågans vikt drar in de ledande 

politikerna i övervägandena. I det läget får det bästa inte bli det godas fiende. Då bör 

arbetet på delområdena sättas igång så fort som möjligt, utan att läggas in i den större 

förhandlingen. De konkreta resultat man kan uppnå under resans gång bidrar bara till 

att förbättra förbundsstatens förutsättningar; och de kommer säkert till gagn även om 

förbundet inte blir av. 

Om förstudien leder till ett förslag att gå vidare borde nästa fas bli ett 

inriktningsbeslut och därefter en förhandling mellan de fem länderna. Det är en 

förhandling som antagligen kommer att ta ett antal år, även den. Det är också i denna 

fas man måste klargöra förhållandet till omvärlden. I de flesta av världssamfundets 

organisationer är alla de fem länderna medlemmar, vilket bör betyda att 

medlemskapet bara övertas av förbundsstaten, men i några sammanhang – EU, 

NATO, eurosamarbetet, har staterna i dag valt olika lösningar, och dessa måste 

harmonieras så att förbundsstaten kan klara ut sitt förhållande till omvärlden. 

Det är inte troligt att förbundsstaten är mogen för ett definitivt beslut förrän 

efter 10-15 år. Antagligen skulle det underlättas om staterna aktivt arbetade för att 

främja en debatt över gränserna om Nordens framtid. Frågans vikt borde göra stora 

delar av den nordiska allmänheten intresserad av att följa diskussionerna. Utan en 

bred folklig förankring är förbundsstaten inte möjlig, men tanken måste få tid på sig 

att slå rot. 

Jag utgår från att beslutet i länderna måste upprepas och prövas i samband 

med allmänna val, kanske också genom folkomröstningar, vilket betyder att processen 

kommer att ta flera år. Ytterst är utgången beroende av att tillräckligt många är 

beredda att arbeta tillräckligt mycket för att alla trassliga detaljer ska redas ut – och 

för att medborgarna ska vilja ha det nya. Det förutsätter ett politiskt engagemang och 

en organisatorisk kraft som inte kan tas för givna, men som skulle kunna bära ovanligt 

rik frukt.  

I svallvågorna efter DN-artiklarna (Wetterberg 2009 a, b) frågade en 

journalist om jag tror att jag kommer att få uppleva förbundsstatens tillkomst. Då blev 

jag tvungen att räkna efter – men jo, om statistiken håller har jag kanske 25-30 år kvar 

att leva, och det borde kunna räcka. År 2040 är det ingen omöjlighet att vi har ett 

förenat Norden, även om processen skulle haka upp sig några gånger på vägen. 

”At opregne alle de Fordele for Hverdagslivets Sysler, som sandsynligen 

vilde udspringe af Foreningen, overstiger langt min Evne”, skrev N.F.S. Grundtvig 

(1810) i sin pamflett för ett enat Norden för 200 år sedan. Det är fortfarande svårt, 

men ändå troligt att fördelarna finns där, om vi vågar försöket. Förbundsstaten Norden 

kan höra till de områden i Europa som har de ljusaste framtidsutsikterna. 
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Förbundsstaten Norden är en vision som ligger och väntar på 

handlingskraftig politik, över gränserna, både geografiskt och politiskt. 

Förbundsstaten Norden skulle kunna bli vårt viktigaste bidrag till globaliseringen; den 

skulle göra globaliseringen lättare att hantera för nordborna, men den skulle också 

betyda att Nordens bidrag kommer bättre till sin rätt i det internationella samspelet. 

 

Föredraget följdes av diskussion och frågor där Gunnar Wetterberg tillade följande. 

Vid det senaste s.k. Davos-mötet gjorde de nordiska länderna en gemensam framstöt. 

Ländernas budskap var: ”vi har väl fungerande samhällen, välkomna hit och verka i 

dem”. Men det vore enklare att be andra att komma till en stat i stället för till fem.  

Gör vi inget kommer de nordiska språken glida alltmer isär. Men om vi 

skulle bestämma oss för att gå mot en förbundsstat skapar vi ett incitament för den 

unga generationen att begripa varandra. När jag tänkt på Förbundsstaten Norden har 

jag sett mycket pragmatiskt på språkfrågan. Förbundsstaten skulle ha tre språk: finska, 

isländska och skandinaviska, det senare med olika dialekter. Engelskan skulle säkert 

spela en roll under en övergångsfas.  

I Sverige har en del tidigare nordiska tankar varit tämligen storsvenska. Den 

svenska kaxigheten har emellertid fått sig en ordentlig törn vilket gör att man i dag 

med bibehållen respekt för varandra kan diskutera en förbundsstat. Nu vore det 

möjligt att skapa en federation med jämbördiga medlemmar – vilket är en 

förutsättning för en förbundsstat. 

De baltiska länderna har alldeles för olika samhällsstrukturer, traditioner och 

värderingar jämfört med de nordiska länderna för att ingå i en gemensam 

förbundsstat. Däremot skulle Förbundsstaten Norden bestående av de fem nordiska 

länderna ha en dragningskraft i norra Europa som säkert skulle vara gynnsam även för 

de baltiska länderna.  

 


