
Kalla kriget

Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 
till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra 
världskriget då världen var uppdelad i två. Anledningen till att de kallades supermakter var  
att dessa två länder faktiskt var så pass maktfulla att hela världen påverkades av dem. 

Både USA och Sovjetunionen hade allierade runt om i hela världen. De länder som var 
allierade med USA ingick i NATO och de länder som var allierade med Sovjetunionen 
ingick i Warzavapakten. Dock så fanns det även länder som inte var allierade med någon av 
supermakterna, t.ex Sverige. Sverige var ett neutralt land och höll sig utanför konflikten 
precis som under andra världskriget.

Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen.
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Varför kallas denna konflikt då Kalla Kriget? Jo, egentligen blev Kalla Kriget aldrig ett 
riktigt krig, det skedde alltså inga vapenkonflikter mellan länderna, kriget blev alltså aldrig 
”hett”. Däremot lutade Kalla Kriget flera gånger mot ett tredje världskrig då det förekom 
hot om att använda kärnvapen från båda sidorna.
Anledningen till att inget av de båda länderna attackerade var för att det uppstod en slags 
maktbalans mellan de två länderna. Inget av länderna anföll för att de båda två visste att det 
andra landet alltid skulle kunna anfalla tillbaka.

De två supermakterna hade två olika idéer om hur man skulle styra världen, både politiskt 
och ekonomiskt. Det var deras olika åsikter som ledde till kalla krigets början och drivkraft. 
Deras två olika åsikter framgick tydligt under en konferens i Jalta, som ligger i Ukraina på 
Krimhalvön och Potsdam, som ligger i Tyskland, år 1945 och det är därför man kallar år 
1945 Kalla Krigets startår. Under mötet skulle de två supermakterna planera Europas 
framtid efter andra världskriget. 

När det gäller deras olika åsikter stod USA för liberal demokrati, en demokrati där man är 
väldigt fri och det är mycket upp till individen. De stod även för kapitalism, alltså, ett 
ekonomiskt system där allting ägs och styrs av privatpersonen.
Sovjetunionen däremot stod för partidiktatur, alltså ett samhälle där det är ett parti som 
bestämmer allting, inte folket. Skillnaden mellan partidiktatur och vanlig diktatur är att det 
inte är en diktator, alltså en person, som bestämmer. Sovjetunionen stod även för 
kommunism, raka motsatsen till kapitalism - ett ekonomiskt system där staten styr så mycket 
av all ekonomi i landet som möjligt. 
Åren efter andra världskriget började Ryssland införa kommunistiska regimer i de delar av 
Östeuropa som Ryssland tidigare hade ”befriat” ifrån den Tyska makten. Efter den 
handlingen betraktades kommunismen som ett direkt hot emot Västeuropas nyvunna 
demokratiska frihet.

USA ville stoppa kommunismens spridning i världen och för att kunna möta de 
kommunistiska hoten i Västeuropa skapades Trumandoktrinen. Trumandoktrinen var från 
början en handlingslinje som hade syftet att hjälpa utländska länder som hotades av 
kommunismen.
Denna linje ledde till en förändring inom USA:s utrikespolitik, från att ha knappt några 
utrikespolitiska intressen till att bli en aktiv och mäktig deltagare på den storpolitiska 
internationella fronten.   

I Trumandoktrinen ingick Marshallplanen som var ett ekonomiskt biståndsprogram, alltså 
ett program som innebar att skänka pengar till fattiga länder i framförallt Västeuropa. Syftet 
med Marshallplanen var att återuppbygga Europa. USA:s nya målsättning gick nu ut på 
väva in Västeuropa i sin ekonomi, alltså kapitalism och även sitt sätt att styra samhället, 
alltså med hjälp av demokrati. 
Som ni kanske förstår var USA:s planer inget som Sovjetunionen gillade och därför svarade 
de med att försöka få USA att ge upp sina ekonomiska och politiska planer för Tysklands 
dåvarande huvudstad Berlin, som låg i mitten av Östtyskland. Dessa försök misslyckades 
men fick dock resultatet av att Tyskland bytte huvudstad till staden Bonn vars geografiska 
läge var mindre sårbart för utländsk inblandning. 
Sovjetunionens försök gick under namnet Berlinblockaden som ”härjade” från år 1948 till år 
1949.



Under slutet av 1940-talet spred det kalla kriget sig från Europa till Asien och från och med 
då blev Kalla kriget en konflikt som faktiskt berörde hela världen. Genom Koreakriget, som 
var ett inbördeskrig i Kina mellan nord och Sydkorea, ställdes FN (förenta nationerna) och 
USA emot Kina och Nordkorea, USA hade alltså förlorat ännu ett land till kommunismen.
Detta ledde till att kapprustningen, en fas där en makt ständigt ökade sin militära rustning 
för att ligga före den andra makten, slog i höjden, de militära kostnaderna blev högre än 
någonsin och kärnvapenupprustningen blev den viktigaste delen i supermakternas 
rustningsprogram. Det var kapprustningen som ledde till den maktbalans jag nämnde 
tidigare i texten, att försöka förgöra den andra makten skulle vara som att förgöra sig själv.   

År 1953 dog Josef  Stalin, sovjetunionens diktator och hans säte togs över av Nikita 
Chrusjtjov som hade helt andra åsikter om konflikten än vad Stalin hade. Chrusjtjov tyckte 
att bråket om samhällssystemet inte var nödvändigt utan att länderna ändå skulle kunna leva 
fredligt sida vid sida och sedan låta tiden avgöra vilket system som fungerade bäst.
Efter Chrusjtjovs uttalande lättade trycket mellan Sovjetunionen och Östeuropa och det 
skedde ett närmande mot väst, alltså att väst och öst började prata med varandra. 
 
Nikita Chrusjtjovs uttalande fick inte bara bra konsekvenser utan även dåliga. De sämre 
konsekvenserna skedde framförallt politiskt inbördes då många politiker antydde att tack 
vare detta såg Östeuropa en chans till frihet och att då frigöra sig från Sovjetunionen. Det 
var alltså frihetskamp och uppror som hotade Sovjetunionen. Detta fick Sovjetunionen 
åtgärda hårt för att avskräcka alla olika sorters upprorsförsök. Ungernrevolten var en 
beväpnad strid mellan de frihetssträvande och Rysslands röda armé år 1956 där den röda 
armén brutalt slog ner de frihetssträvande. 

Något år senare började Sovjetunionens gamla bundsförvant Kina att kritisera dem för att 
de hade svikit kommunismens ideal vilket ledde till en konflikt mellan de båda makterna.

I samband med kapprustningen började det kalla kriget flytta ut i rymden i slutet av 1950-
talet. Om den ena makten skickade ut något till rymden gjorde den andra makten 
detsamma. Det blev en rymdlöpning då båda länderna försökte öka på sina tekniska 
kunskaper så mycket som möjligt för att öka sitt lands inflytande.

I början av 1960-talet skedde det massflykter av ungdomar och nyutbildade människor från 
Östtyskland till Västeuropa, detta ville Sovjetunionen förhindra. 
De ville att gränsen mot Väst skulle kontrolleras mycket hårdare.
I samband med detta byggdes en mur runt Västberlin som kom vid namnet Berlinmuren.
Sedan dess har muren med tiden blivit en symbol för Kalla kriget och kom i Väst att ses som 
en symbol för kommunism och ofrihet i Öst.
1960-talet, under Kubakrisen, var den tid då det Kalla kriget var som närmast ett 
kärnvapenkrig. Under dessa tider hårdnade och skärptes konflikten mellan Öst och Väst.
Kubakrisen började med att ett spaningsplan från USA flög över Kuba där de upptäckte att 
det pågick ett väldigt hetsigt arbete på ön. Där byggde man ramper för att kunna skjuta upp 
så kallade medeldistansrobotar. Kuba var då allierade med Sovjetunionen och om de skulle 
ge Sovjet en möjlighet att använda de vapnen man hade sätt skulle det innebära ett dödshot 
emot USA. 



Samtidigt som detta hände visade Sovjetunionen ännu en gång att de inte tänkte tolerera de 
frihetssträvande i Östeuropa. År 1968 slog Sovjet brutalt ner de frihetssträvande under 
Pragvåren i Tjeckoslovakien.

De konflikter som uppstod vid efterkrigstiden, alltså tiden efter andra världskriget, låg ofta 
sida vid sida med Kalla kriget då både USA och Sovjetunionen blandade sig i konflikterna 
och höll på olika parter där de försökte sälja in sina åsikter om hur man skulle styra 
samhället, både ekonomiskt och demokratiskt.

I början av 1980-talet valdes Ronald Reagan till president i USA. Han var väldigt hård emot 
Sovjetunionen och kommunismen och satsade stora summor pengar på att rusta upp USAs 
försvar. Anledningen till att han gjorde detta var med hopp om att Sovjet skulle rusta sönder 
sig och falla samman och tvingas till förhandlingsbordet.
Några år senare valdes Michail Gorbatjov till Sovjets ledare och USAs drömmar gick i 
uppfyllelse. Michail Gorbatjov insåg att sovjetunionen behövde förändras både politiskt och 
ekonomiskt mot ett mer demokratiskt och marknadsekonomiskt håll.

Michail Gorbatjovs liberala politik, alltså den självständiga politiken, var en utgångspunkt 
för spridningen av demokratiska idéer. Detta fick förödande konsekvenser för Sovjetunionen 
och stora konsekvenser för övriga världen. Gorbatjovs politik ledde till en demokratisk 
revolution i öst som också ledde till berlinmurens fall. Inom kort ledde förändringarna i 
Sovjetunionen till dess upplösning och även Kalla krigets slut. På juldagen 1991 avgick 
Gorbatjov som Sovjetunionens sista president.

                              
USAs och Sovjetunionens flaggor. Källa Sovjetunioen: http://sv.wikipedia.org/wiki/
Sovjetunionen#mediaviewer/Fil:Flag_of_the_Soviet_Union.svg                                                             
Källa USA: http://sv.wikipedia.org/wiki/USA#mediaviewer/Fil:Flag_of_the_United_States.svg

Kalla krigets konsekvenser

En av kalla krigets största följder som vi kan se än idag är att nästan hela Östeuropa och 
Ryssland lever i ett samhälle styrt av demokrati. Då försvann även alla hot om ett 
kärnvapenkrig/ett tredje världskrig. Några konsekvenser då blev även att det uppstod krig 
och kriser såsom t.ex Kubakrisen och Koreakriget.

Källor

Jag har framförallt använt mig av So-rummets sida om Kalla kriget som källa (http://
www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget#). So-rummet är 
en skriftlig, digital andrahandskälla. Anledningen till att jag har använt just So-rummet som 
källa är för att de ger ut trovärdiga fakta, välskrivna texter och vem som helst kan inte skriva 
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på deras sajt till skillnad från t.ex Wikipedia. I slutet av varje faktatext står det även alltid 
vem som har skrivit den och det är för det mesta lärare eller lärarinnor som har utbildning 
inom ämnet som skriver texten. Om man har gått en utbildning inom ett so-ämne så har 
man troligen fått korrekt information och fakta från trovärdiga källor kanske till och med 
från förstahandskällor såsom skelett och kontrakt skrivna då som kan kan hitta på museum.      
So-rummet är även en sajt som är menad som en kunskapskälla för studerande elever och 
jag tror därför att de inte skulle ge ut fakta som de inte vet säkert om de är sanna och inte 
heller fakta som inte är kontrollerad.   

 

   


