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Monografier

7001 Företal av Olof Palme. // Arbetarrörelsens historia : idéer, händel-
ser, människor, dokument / av Hans Haste. – [Ny, omarb. uppl.]. 
– Solna : Pogo, 1970. – S. [1] 

Ny tr. 1974. – [Ny, omarb. uppl.] 1976. – [Ny, omred. och utvidgad 
uppl.] 1979. – [Ny utg.]. Solna : Metodica, 1981 
Äo:  Demokrati; Reformism

7002 Förord till den svenska upplagan. // Fredspolitik i Europa / Willy 
Brandt. – Stockholm : Prisma, 1970. – S. 9–11

Äo:  Brandt, Willy; Västtyskland

Tal

7003 Allmänpolitisk debatt. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. 
– 1970:34, s. 25–36, 41–43, 46–48

Äo:  EEC; Ekonomisk politik; Partipolitik, centerpartiet; Partipolitik, 
socialdemokraterna; Valanalys; Valet 1970

7004 Anförande av statsminister Olof Palme. // Fastighetsanställdas för-
bund. Kongress (8 : 1970 : Stockholm), Protokoll. – 1970. – S. 251–
262

Äo:  12-punktsprogrammet 1969; Borgerligt regeringsprogram; Förenta 
staterna; Oppositionspolitik, borgerlig 



1111970

7005 Anförande av statsminister Olof Palme. // Statsanställdas förbund. 
Konstituerande kongress (1970 : Stockholm), Protokoll. – 1970. – 
S. 7–14

Även publ.: En orättvis betraktelse (eller han som kom på besök). // 
Arbetet. 1970-05-17, s. 2. [Utdrag]. – Orättvis betraktelse? // Dagbladet 
Nya samhället. 1970-06-10, s. 2. [Utdrag] 
Äo:  Arbetslivets förnyelse; Borgerlig presskritik; Jämlikhetspolitik; Op-
positionspolitik, borgerlig

7006 Anförande av statsminister Palme. // Svenska pappersindustriarbe-
tareförbundet. Kongress (13 : 1970 : Stockholm), Protokoll. – 1970. 
– S. 269–281

Äo:  EEC; Ekonomi; Facklig-politisk samverkan; Ideologi; Skatterefor-
men 1970; Sysselsättningspolitik 

7007 Anförande av statsministern den 5 juni inför National Press Club, 
Washington, D.C. // Utrikesfrågor 1970. – Stockholm, 1971. – 
(Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet ; N.S., 1:C:20). – 
S. 38–45

Äo:  Neutralitet; Småstater; Supermakterna

7008 Anförande av statsministern den 10 juni inför Foreign Policy 
Association, New York. // Utrikesfrågor 1970. – Stockholm, 1971. 
– (Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet ; N.S., 1:C:20). – 
S. 46–55

Äo:  Internationella förhållanden; Neutralitet; Sverige och Förenta sta-
terna; Vietnamkriget

7009 Anförande av statsministern i London den 7 april : [utdrag ur 
anförande inför Foreign Press Association]. // Utrikesfrågor 1970. – 
Stockholm, 1971. – (Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet 
; N.S., 1:C:20). – S. 142–145

Äo:  EEC; Europafrågor; Neutralitet 

7010 Anförande av statsministern vid Folk och försvars konferens i 
Storlien den 2 februari. // Utrikesfrågor 1970. – Stockholm, 1971. 
– (Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet ; N.S., 1:C:20). – 
S. 8–24

Äo:  Försvaret; Kapprustning; Nedrustning; Neutralitetspolitik; Småsta-
ter; Supermakterna
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7011 Bestridandet av kostnader för sammanställning av material till 
riksdagsledamots memoarer. // Riksdagens protokoll / Andra kam-
maren. – 1970:14, s. 5, 6–7, 7, 8

Äo:  Erlander, Tage; Tage Erlanders arkiv

7012 Detta sade Palme vid kistan : [anförande vid Gustav Möllers begrav-
ning]. // Aftonbladet. – 1970-08-24, s. 8

Även publ.: Till minnet av Gustav Möller. // Tiden. 62(1970):8, s. 455–
456
I Aftonbladet även med titeln: Vi måste fullfölja Möllers verk
Äo:  Möller, Gustav

7013 Ekonomisk debatt. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. – 
1970:31, s. 76–79, 82–84, 85–86, 91

Äo:  12-punktsprogrammet 1969; Borgerligt regeringsprogram; Oppo-
sitionspolitik, borgerlig; Valet 1970

7014 The emancipation of man : [invited address presented at the meeting 
of the Women’s National Democratic Club, Washington, D.C., June 
8, 1970]. // Journal of social issues. – 28(1972):2, s. 237–246

Även publ.: Lessons from Sweden: The emancipation of man. // The 
future of the family / ed. by Louise Kapp Howe. New York, 1973. (A 
Touchstone book). S. 247–258. – La emancipación del hombre. // Pro-
fesión de democracia : discursos políticos de Olof Palme / selección 
y traducción: Francisco J. Uriz. [Stockholm : Utrikesdepartementet], 
1975. S. 49–63
Ytterligare publ. förekommer
cf. 7503, 8702
Äo:  Familjepolitik; Jämställdhet; Kvinnofrågor; Mansrollen

7015 Företagaren och industriarbetet : [anförande på Arosmässan den 7 
november 1970]. // Att vilja gå vidare / Olof Palme. – Stockholm : 
Tiden, 1974. – S. 127–131

cf. 7401 
Äo:  Arbetslivets förnyelse; Företagande; Industriarbete 

7016 [Generaldebatt om nordiskt samarbete]. // Nordiska rådet. Session 
(18 : 1970 : Reykjavik), Protokoll. – 1970. – S. 80–84

Äo:  Nordek; Nordiskt samarbete; Tullunion 
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7017 Kongressens gäster : statsminister Olof Palme. // Sveriges socialde-
mokratiska ungdomsförbund. Kongress (19 : 1970 : Stockholm), 
Protokoll. – D. 1, s. 14–16

Äo:  Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

7018 Museet – en del av kulturpolitiken : [tal vid invigningen av Väs-
terbottens museum i Umeå den 22 november 1970]. // Svenska 
museer. – 1971:1, s. 27–34

Äo:  Kultur; Kulturpolitik; Museer 

7019 Palme på klassisk mark 1 maj: Holmberg som finansminister – 
det har vi inte råd med : [anförande i Stockholm den 1 maj 1970]. 
// Aftonbladet. – 1970-05-02, s. [18–19] 

Äo:  Arbetarrörelsens historia; Facklig-politisk samverkan; Kambodja; 
Oppositionspolitik, borgerlig; Vietnamkriget 

7020 Plan för åtgärder mot den ökade brottsligheten. // Riksdagens pro-
tokoll / Andra kammaren. – 1970:27, s. 19–21, 22–24, 29–31, 33

Äo:  Brottsförebyggande verksamhet; Brottslighet; Välfärdsstaten och 
brottsligheten

7021 Skattereform. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. – 1970:25, 
s. 92, 92–93, 93–94

Äo:  Regeringsarbete

7022 Socialdemokraterna och näringspolitiken : ökad insyn skapar för-
troende för framtiden : [ur anförande vid Sveriges allmänna export-
förenings årsstämma den 28 april 1970]. // Industriförbundets tid-
skrift. – 1970:7, s. 30–33 

Även publ. i helhet: Anförande vid … // Vår internationaliserade eko-
nomi – möjligheter och begränsningar / Sveriges allmänna exportfören-
ing. Stockholm, 1970. (Exportforum ; 3). S. 5–13. – Förtroendekris? // 
Att vilja gå vidare / Olof Palme. 1974. S. 116–126 
cf. 7401
Äo:  Arbetslivets förnyelse; Exportindustri; Företagande

7023 Socialpolitik i framtiden. // Socialvård i framtiden : anföranden 
och debatter : Göteborgskonferensen 1970 / [utg. av] Samarbets-
kommittén för socialvårdens målfrågor. – Stockholm : Tiden, 1971. 
– S. 183–201

Äo:  Socialpolitik; Socialvård; Utslagna
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7024 Speech by Mr. Olof Palme, prime minister of Sweden. // United 
Nations General Assembly. Session (25 : 1970 : New York), Official 
records. – 1974. – Plenary meetings, vol. 2, s. 2–4

Även publ.: En strategi för att överleva. // Att vilja gå vidare / Olof 
Palme. 1974. S. 264–270. – Anförande vid FNs generalförsamling den 
20 oktober 1970 med anledning av 25-årsjubileet : en strategi för att 
överleva. // FN måste stärkas! : Olof Palmes tal i FN 1970–1985 / red.: 
Claes Olsson och Christer Gustavsson. 1990. S. 13–19
Ytterligare publ. förekommer
cf. 7401, 8401, 9001
Äo:  Förenta nationerna; Klyftan mellan rika och fattiga länder; Kärnva-
penfrågan; Nedrustning; Småstater; Supermakterna

7025 Statsverkspropositionen. // Riksdagens protokoll / Första kamma-
ren. – 1970:2, s. 39–51, 55–58, 61–63, 65–66

Äo:  Arbetslivets förnyelse; Ekonomisk politik; Jämlikhet; Offentliga 
sektorn; Oppositionspolitik, borgerlig; Partipolitik, socialdemokrater-
na; Skattereformen 1970; Strejker, malmfälten 1969/1970

7026 Sweden sets target for the seventies : [speech at the official ope-
ning of School Week, Friday, January 2nd, 1970]. // The Standard. 
– [1971-04-28, s. 2]

Äo:  Etik; Det goda och det onda; Internationalism

7027 Sveriges utrikes- och handelspolitik. // Riksdagens protokoll / För-
sta kammaren. – 1970:21, s. 19–28, 52–59, 63–65, 67–68, 69–70

Äo:  Demokrati; EEC; Europafrågor; Förenta nationerna; Internationel-
la förhållanden; Utrikespolitik; Vietnamfrågan

7028 Tal av Olof Palme. // Sveriges socialdemokratiska ungdomsför-
bund. Kongress (19 : 1970 : Stockholm), Protokoll. – 1971. – 
D. 2, s. 10–22 

Äo:  Demonstrationer; Generationsklyftor; Jämlikhet; Kambodja; Kapp-
rustning; Reformism; Småstater; Supermakterna

7029 Vid remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 70 med förslag till 
lag om ändring i kommunalskattelagen. // Riksdagens protokoll / 
Andra kammaren. – 1970:11, s. 10–12, 14–15, 16–18, 18–19, 20 

Äo:  Partipolitik, moderaterna; Skattereformen 1970
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7030 Åtgärder för att skydda andra länders institutioner i Sverige. // 
Riksdagens protokoll / Andra kammaren. – 1970:25, s. 11, 12–13

Äo:  Ambassader, skydd av; Demonstrationer

Artiklar

7031 Att förändra den sociala verkligheten. // Utbildningstidningen. – 
1(1970):1, s. 14–15 

Äo:  Utbildningspolitik; Utbildningsteknologi

7032 En bättre utbildningsekonomi : alla gymnasieskolans linjer görs 
yrkesinriktade, all eftergymnasial utbildning utformas som återkom-
mande utbildning. // Utbildningstidningen. – 1(1970):3, s. 18–20 

Äo:  Jämlikhet; SIA-reformen; Utbildningspolitik; Vuxenutbildning

7033 Demokratischer Sozialismus handelt von Gleichheit : über die 
Reformbestrebungen der schwedischen Sozialdemokraten / Über-
setzung: Werner Bivius. // Die neue Gesellschaft. – 17(1970):3, 
s. 296–300

Även publ.: Die Gleichheit freier Menschen – der demokratische Sozia-
lismus Schwedens / Übersetzung: Werner Bivius. // Olof Palme : ”Er 
rührte an die Herzen der Menschen” : Reden und Texte / zusammenge-
stellt von Freimut Duve. Reinbek bei Hamburg, 1986. S. 58–65
cf. 8601
Äo:  Demokratisk socialism; Jämlikhet; Reformism

7034 Det gäller jämlikheten. // Aftonbladet. – 1970-07-13, s. 4
Ingår i artikelserie
cf. 7043, 7048
Äo:  Jämlikhet; Partipolitik, folkpartiet

7035 Ekonomisk-politiska problem. // Affärsvärlden-Finanstidningen. 
– 1970:1/2, s. 8–9

Äo:  Arbetsmarknadspolitik; Ekonomisk politik; Konjunkturpolitik; Valu-
tamarknad

7036 För Song My i vårt hjärta. // Dagens nyheter. – 1970-08-02, s. 3
Även publ.: Song My ist kein Zufall / Übersetzung: Werner Bivius. // 
Die neue Gesellschaft. 17(1970):5, s. 635–639. – Song My i vårt hjärta. 
// Att vilja gå vidare / Olof Palme. 1974. S. 249–256. – Song My ist 
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kein Zufall – Massaker in Vietnam / Übersetzung: Werner Bivius. // 
Olof Palme : ”Er rührte an die Herzen der Menschen” : Reden und Texte 
/ zusammengestellt von Freimut Duve. Reinbek bei Hamburg, 1986. 
S. 32–38
Artikeln feldaterad i Att vilja gå vidare
cf. 7401, 8601
Äo:  Etik; Song My-massakern; Vietnamkriget

7037 Jämlikhet en frihetsidé. // Jämlikhet : information inför valet 
1970 / Socialdemokratiska arbetarekommunerna i Heby-blocket. – 
1970:2, s. 2–3

Äo:  Jämlikhet

7038 Palme skriver om sina möten med Walter Reuther. // Aftonbladet. 
– 1970-05-11, s. 9

Äo:  Reuther, Walter

7039 En partiledares dagbok : Olof Palme: Söndag: ”Det börjar likna 
kosackval : DN är ett hatnummer mot mig personligen”. // Afton-
bladet. – 1970-09-19, s. 9

Äo:  Personangreppen på Olof Palme; Ungdom; Valet 1970

7040 Politiken börjar i vardagen. // Morgonbris. – 1970:9, s. 4–5
Äo:  Borgerlig samhällssyn; Ideologi; Socialdemokrati

7041 Politiken och arbetslivet. // Kommunalarbetaren. – 60(1970):7, 
s. 9, 44–45

Äo:  Arbetarrörelsens historia; Arbetslivets förnyelse; Arbetsmiljö; Tek-
nikutvecklingens konsekvenser 

7042 En politiker får inte rygga för sanningen : [svar på kritik av Gösta 
Bohman]. // Se. – 1970:37, s. 2

Äo:  Etik; Olof Palmes retorik

7043 Den programlösa konservatismen. // Aftonbladet. – 1970-07-12, 
s. 4

Ingår i artikelserie
cf. 7034, 7048
Äo:  Borgerligt regeringsprogram; Oppositionspolitik, borgerlig; Valet 
1970
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7044 Socialdemokratins mål är samhällets förändring. // Kommun-kon-
takt / Socialdemokraterna i Mölndal. – 1970:1, s. 3–4

Äo:  12-punktsprogrammet 1969

7045 Starkt samhälle. // Statsanställd. – 16(1970):19, s. 2
Äo:  Det starka samhället

7046 Utjämningen måste drivas vidare. // Aktuellt i politik och sam-
hälle. – 1970:6, s. 6–7

Även publ.: Utjämningen måste drivas vidare. // Byggnadsarbetaren. 
22(1970):12, s. [6–7]
Ytterligare publ. förekommer
Äo:  Jämlikhet; Skattereformen 1970

7047 Vi vill skapa ett samverkans och solidaritetens samhälle. // Bro-
derskap. – 42(1970):9, s. 3

Äo:  Kristendom och socialism; Kyrkan; Människovärde

7048 Den viktiga segern. // Aftonbladet. – 1970-07-11, s. 4
Ingår i artikelserie
cf. 7034, 7043
Äo:  Partipolitik, socialdemokraterna; Valet 1970

Intervjuer

7049 Behöver mansrollen förändras? : en enkät. // Hertha. – 57(1970):3, 
s. 12

Äo:  Jämställdhet; Kvinnofrågor; Mansrollen

7050 Björnjakten i full gång. // Aktuellt i politik och samhälle. – 1970:12, 
s. 6–7

Äo:  Det starka samhället; Valet 1970

7051 Borgarsegern i England har gjort mig bekymrad! / Elisabeth Frankl. 
// Expressen. – 1970-08-30, Söndagsexpressen, s. 2–4

Äo:  Palme, Olof; Statsministerrollen

7052 EEC vill ha Sverige neutralt / Jan Lindeberg. // Göteborgsposten. 
– 1970-07-26, s. 10

Äo:  EEC; Neutralitetspolitik
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7053 Har du förlorat de ungas stöd, Palme? / Lars Svedgård. // Afton-
bladet. – 1970-12-26, s.14

Äo:  Allmänpolitik; Ungdomsfrågor

7054 KF måste bygga fler industrier i Norrland – annars kanske med-
lemmarna slår bakut – / Göran Holmberg. // Vi. – 57(1970):1, 
s. 18–21

Äo:  Demokrati; Folkrörelser; Kooperation; Pressfrågor

7055 Kyrkans roll i samhället / Bengt Wadensjö. // Svensk kyrkotidning. 
– 66(1970):32, s. 373

Ingår i intervjuserie
Äo:  Kyrkan

7056 Notre préoccupation centrale est de maintenir l’équilibre qui 
existe en Europe du Nord / Amber Bousoglou. // Le Monde. – 
1970-04-16, s. 2

Äo:  EEC; Europafrågor; Indokina; Nordek

7057 Olof Palmes första 100 dagar som statsminister / Dieter Strand. 
// Aftonbladet. – 1970-01-04, s. 14–15

Äo:  Allmänpolitik; Statsministerrollen; Strejker, malmfälten 1969/1970

7058 En stor och framgångsrik organisation. // Morgonbris. – 1970:2, 
s. 4–5, 40

Äo:  Jämställdhet; Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

7059 Så här ser våra partiledare på u-hjälpen. // Aftonbladet. – 1970-
03-11, s. 11

Äo:  Biståndspolitik
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När vi sätter jämlikheten i förgrunden för 1970-talets politik, inne-
bär detta ytterst att kampen för människovärdet vidgas. Framtiden 
är full av oro och risker. Vi har inte mycket av vägledning att hämta 
från andra länder och samhällssystem i detta avseende, ty bristen på 
jämlikhet är det mest utmärkande kännetecknet för dagens värld. 
Det gäller alla länder, vare sig de är fattiga eller rika, diktaturer eller 
demokratier. Vi måste bryta ny mark och nya vägar där ingen fram-
gång finns garanterad. Styrkan ligger i den klara viljeinriktningen 
och i förtroendet för att demokratin ständigt kan vidgas och ständigt 
gå vidare framåt mot sin ursprungliga vision om människors lika 
värde.

Ur anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt den 21 januari 
1970.1

”När vi kommer i det läget att människorna börjar protestera mot en livs-
fientlig arbetsmiljö, då kan vi också säga att vår kulturpolitik lyckats”, 
sade Olof Palme i en intervju i Fabriksarbetaren i augusti 1968. Där kom-
menterade han också Sara Lidmans nyutkomna bok Gruva: ”Jag tycker 
det är bra att författarna ägnar sig åt att beskriva arbetets karga vardag, 
men varför lyssnar man inte på dem som befolkar våra arbetsplatser?”2 
Den 9 december 1969, ett par månader efter det att Olof Palme tillträtt 
som statsminister bröt en vild strejk ut i LKAB-gruvorna i malmfälten. 
Första gången Olof Palme offentligt kommenterade strejken var i en 
nyårsintervju av Dieter Strand i Aftonbladet den 4 januari 1970: ”Min för-
sta impuls när strejken kom var att åka upp dit. Ta en debatt med arbe-
tarna. Då fanns det ingen som bad mig komma. Längre fram blev det 
klart att det var omöjligt för regeringen att ingripa. Det skulle fått oöver-
skådliga konsekvenser för framtidens arbetsmarknad.”3 
 LKAB-strejken blev på sätt och vis startpunkt och symbol för diskus-
sionerna om arbetslivets villkor som kom att prägla den politiska debatten 
under 1970-talet. I remissdebatten den 21 januari 1970 utvecklade Olof 
Palme sina synpunkter: ”Betydelsen av konflikten vid malmfälten ligger 

1 7003
2 6844
3 7057
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i hög grad i att stora delar av svensk allmänhet fått en plötslig konfronta-
tion med kroppsarbetets villkor i svenskt arbetsliv. Där öppnade sig en 
värld, som för många tycktes helt okänd. […] Min föreställning är denna: 
i det ögonblick människor får bättre möjligheter att diskutera brister i 
den verklighet som omger dem i arbetslivet och på grundval därav föra 
fram förslag, kommer kritiken och kraven att skärpas. Det finns mycket i 
arbetsliv och samhälle i stort som fortfarande är vrångt, orättfärdigt och 
orättvist. Ökad demokrati kommer att innebära att detta blottläggs och 
att det förs fram krav på förändringar. […] En del av dessa krav kommer 
att kunna tillgodoses inom det enskilda företagets ram, men kraven på 
förändring kommer att spänna över betydligt vidare fält. De kommer att 
beröra industrier och branscher, de kommer att gälla en djupgående för-
ändring av samhället i stort.”4 På SSUs kongress i början av maj sade Olof 
Palme: ”Vilka är de stora områden, där vårt samhälle utifrån vår ideolo-
giska grundsyn måste förändras. Det har vi tagit upp i jämlikhetsdebat-
ten. Det är ett täckord som röjer det hela. […] Det är fråga om att bryta 
ner inkomstskillnader och att skapa rättvisa i arbetslivet, det rör bostads-
förhållanden och skolsituation – det rör vartenda område.”5

 De små staternas rätt blev ett av de utrikespolitiska teman som Olof 
Palme som statsminister tog upp i olika sammanhang under 1970. I sitt 
första stora anförande i utrikes- och försvarspolitiska frågor som han höll 
vid Folk och försvars konferens i Storlien den 2 februari sade han: ”De 
drömmar och förhoppningar som ute i världen driver människor till att 
kräva nationell frigörelse och social rättvisa är inte främmande för oss. De 
folk som under åren efter världskriget fått sin frihet utgör liksom vi små 
nationer. De vill liksom vi frigöra sig från den uppdelningen av världen 
i två block som riskerar att låsa attityderna och skada det internationella 
samarbetet.”6 Under sitt besök i USA i juni fick han vid flera tillfällen möj-
lighet att utveckla vad den svenska neutralitetspolitiken betydde. Inför 
National Press Club i Washington, D.C., den 5 juni sade han: ”Vår neutra-
litet dömer oss inte till tystnad. Delaktighet innebär att ha synpunkter och 
ta ställning. Detta följer redan av vårt medlemskap i Förenta nationerna.”7 

4 7003
5 7028
6 7010
7 7007
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Under mars och april besökte Olof Palme Bonn, London och Paris för 
att presentera den svenska positionen inför kommande förhandlingar om 
en utvidgning av den europeiska gemensamma marknaden, EEC. I en 
intervju i Göteborgsposten sade han: ”För vår del bidrar vi till avspännings-
strävandena genom en aktiv och självständig neutralitetspolitik. Förut-
sättningen för att vi ska kunna ansluta oss i någon form till ett utvidgat 
EEC är att vi kan bevara vår utrikespolitiska kurs oförändrad. […] Det 
får inte uppstå någon tvekan om att Sverige önskar orubbligt fortsätta sin 
neutralitetspolitik.”8

8 7052




