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Abstract 

 

Shelters and Nuclear weapons 

A discourse analysis of the Swedish defense and civil defense debate during the Cold 

war 

Sweden during the Cold War set into motion one of the world’s largest civil defense policies at the 

time, second only to neutral Switzerland. The governments expenditure was far greater per capita 

than both that of USA and Soviet Union and included massive evacuation plans for Stockholm and 

other large cities in Sweden, with the hopeful expectation to bring down the amount of people in 

each of them to 15000 in case of a foreign hostile nuclear attack. The policies included construction 

of shelters with room for 2,5 million of about 7 million citizens in total at the time along with 

gasmasks for the whole population. Not only this, Sweden was considered one of the biggest mili-

tary powers of that time in relation to its size and population. This brings the question what kind of 

discourse allowed such an expansion in military as well as civil defense? 

   The aim of this study is to examine what conception of a coming war was discussed in Swedish 

press and how it was interconnected with the defense and civil defense debate during 1954, 1960 

and 1966. Using the theoretical framework of discourse analysis - including the two branches  

Nukespeak and Conceptual history - the study wants to bring forth firstly how the threat of nuclear 

war was discussed in Swedish press. Secondly if the conceptions of this future war was presented 

and used by a dominant group for political gains. And third, if so, what strategies was used to keep 

this dominance and how did this situation change as we move towards the mid 1960´s? The result is 

then compared with the work of other Swedish historians in the field of Cold War culture as Marie 

Cronqvist, Jonas Anshelm, Henrik Sjövall, Jerry Määttä and Michael Godhe to give a plausible ex-

planation of the development. 

   The results show that the dominant perspective of a coming nuclear attack was built upon an au-

thoritarian ideology with the following attributes:  1) The coming nuclear war was a terrible plague 

that would destroy the whole world’s civilization, even humanity as a race was threatened by it. 2) 

The threat of war was considered realistic and plausible. The local conflict in Scandinavia and the 

global conflict is also considered being one and the same which grants the Swedish military a key 

position in preventing the east and west superpowers from unleashing a total annihilation. 3) A re-

quirement to be able to keep peace between the superpowers and survive the war as it is presented is 

that technical innovation is maintained at all costs. This is presented as a necessity given by the 

atomic age as a deterministic historical epoch. 4) It is possible to survive this apocalyptic war with 

good planning, well built shelters, a strong will of resistance to foreign power and a well equipped 

military.  

   This hegemonic perspective is maintained by methods described by Edward Schiappa and other 

linguistic scientists as domestication and bureaucratization, and also with a plea of a 'male' rationali-

ty, thus expelling female criticism. 

   1966 this hegemonic perspective is challenged and the reason of this change could be that of satu-

ration of the concept of  the atomic age and what it could bring to human civilization. Also a merg-

ing of military expertise and foreign politics could have played a part in this and a general relaxa-

tion of the superpowers foreign politics which meant that the war that was expected and planned for 

by the military advisers was more and more unlikely to occur. 
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1.1 Ingress 

 
 Denna befängda rustningstävlan har dragit med sig också Sverige. Spänningen i världen har vållat att våra 

 försvarskostnader nu, räknat i fast penningvärde, ungefär tredubblats sen budgetåret 1946/47. 

 Under intrycket av den dramatiska rysk-amerikanska tävlingen i luften och rymden – ständigt propagerad på 

 film och TV – har vi däremot när det gäller vårt flygvapen rusat vidare som om det inte funnes några gränser för 

 småstaten Sveriges ekonomiska och industriella resurser.
1 

 

Räknat i BNP per capita spenderade den svenska staten näst mest pengar i världen i fråga om 

civilförsvar under 1950- och 1960-talet, endast Schweiz överglänste oss i denna fråga, ironiskt nog 

två neutrala länder i Europa under kalla kriget. Denna liga låg vi i topp 10 på fortfarande under 

1980-talet, långt över stater som Sovjet, USA, Storbritannien och Frankrike.
2
 

   Det ger också frågan varför? Hur kommer det sig att dessa två länder utmärker sig i så stor 

utsträckning? Det finns några punkter som är värda uppmärksamhet. Ingen av länderna var scen för 

krigshandlingar under andra världskriget, båda länderna hade en hög tillväxt under 1950- och 1960-

talen som tillät en enorm expansion inom både civil välfärd och försvar, båda länderna var neutrala i 

kalla kriget. Båda länderna är också förhållandevis små och har en under lång tid utvecklad 

demokrati.  

   För Sveriges del fanns det också andra militärstrategiska skäl till oron inför ett framtida krig. 

Sverige låg i gränstrakterna mellan Öst- och Västblocket, var dessutom en strategiskt viktig plats 

militärt sett och fungerade som en slags buffertzon mellan det ofrivilligt östvänliga Finland och det 

västvänliga Norge inom utrikespolitiken. Vid eventuella krigshandlingar så var det då också 

sannolikt att Sverige skulle bli överfluget av missiler och bombflygplan från endera hållet.
3
  

   Viktigt här är inte bara de materiella och geografiska förhållandena som råder, viktigt är också de 

rädslor som sammankopplas med den handling som utförs och som leder till beslut för 

civilförsvarets utbyggnad. Vilka föreställningar cirkulerade i den offentliga debatten om framtidens 

krig? Och vad tänkte man sig skulle hända om man inte genomförde de handlingar som skulle vara 

försvaret och civilförsvaret till gagn? Trots den eventuellt utsatta position som Sveriges geografi 

innebär borde rädslan rimligtvis vara större i de länder som verkligen var första målet för den 

massiva vedergällningen och inte små neutrala länder? Mitt arbete kommer inte att vara någon 

komparativ studie internationellt sett, dock hoppas jag kunna ge ledtrådar i frågan om varför 

Sverige utmärkte sig så. 

   Sveriges civilförsvar hade en målsättning att inrymma 2,5 miljoner svenskar i skyddsrum vid 

händelse av krig och siffran ökade mot 1960-talet. Storstäderna skulle utrymmas ner till minimal 

försörjningsnivå på 15000 personer, resten av befolkningen skulle inkvarteras på landsbygden och 

gasmasker skulle levereras till alla.
4
 Välfärdsprojektet sträckte sig alltså inte bara till att vara tal och 

tomt prat, det var frågan om ett gigantiskt socialt trygghetspaket för hela befolkningen. Så även om 

det aldrig blev något atomkrig så var hela Sverige från topp till tå förberett för ett sådant. För att 

genomföra en sådan politik behövs inte bara ekonomiska förutsättningar, det krävs också en 

förankring i allmänheten. Det svenska folket måste tro och veta att det behövs. 

  
1
   Folket 30/11 1966 Stormaktslek slut. 

2
   Marie Cronqvist, ”Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 

2
   Marie Cronqvist, ”Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 

1961”, Historisk tidskrift 128:3 (2008), s.457; Marie Cronqvist, ”Det befästa folkhemmet: kallt krig och varm välfärd i 

svensk civilförsvarskultur”, i Magnus Jerneck (red.), Fred i realpolitikens skugga. (Lund 2009) s.173; Mer information 

finns i Lawrence J. Vale, The limits of civil defense in the USA, Switzerland, Britain and the Soviet Union: the evolution 

of policies since 1945 (Basingstoke 1987). 
3
   Per Ahlmark, Den svenska atomvapendebatten (Stockholm 1965), s.49. 

4
   Wilhelm Agrell, Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (Lund 2000), s.134f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka föreställningar om atomvapen, civilförsvar och ett framtida 

krig som ventilerades i svensk press under 1950- och 1960-talet för att på så vis förklara hur den 

svenska försvars- civilförsvarspolitiken under perioden kunde motiveras. Detta med hjälp av en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt med diskursanalys som metod. Frågeställningarna är som 

följer: 
 

1) På vilket sätt beskrivers och diskuteras kalla krigets krigshot i svensk press år 1954, 1960 och 

1966, och på vilket sätt förändras detta under undersökningsperioden? 

 

2) På vilket sätt används och interagerar en sådan diskurs i försvarets och civilförsvarets 

målsättningar? 

 

3) Går det att beskriva en dominant diskurs med utgångspunkt i diskursiv intertextualitet? Vilka 

strategier används för att behålla dominansen och kan denna diskurs sammankopplas med politiska 

målsättningar? Vidare, förändras detta under undersökningsperioden? 
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1.3 Källmaterial, urval och tillvägagångssätt 
 
Jag har valt att använda mig av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitets pressarkiv 

för denna uppsats. Det innebär att ett urval i viss mån redan har gjorts av dem då arkivet är uppdelat 

i tematisk ordning. Arkivet har som utgångspunkt att först och främst ge en politisk överblick över 

de teman som sammanställts.
5
 

   Inom kategorin yttre försvar (FöY)
6
 i ovan nämnda arkiv har atomvapendebatten i svensk press 

fått inrymmas. Och materialet är gediget. Från 1947 fram till 1980-talet har man plockat ut och 

sorterat och slutligen mikrofilmat ledare, insändare och debattartiklar från 45 svenska dags- och 

kvällstidningar, från alla politiska läger. Utifrån denna massiva textmängd är det min uppgift att 

göra ytterligare urval. 98 artiklar från 1954, 87 artiklar från 1960 och slutligen 96 artiklar från 1966 

har gallrats från det tillgängliga materialet. Utifrån dem presenteras resultatet. Det höga antalet 

tidningar ger undersökningen vidd över hela Sverige. 

   En stor fördel med detta arkiv är att jag kan göra nedslag per år oberoende av hur intensiv 

debatten var eller inte eftersom arkivet är indelat tematiskt. I annat fall hade jag behövt gå igenom 

tidning för tidning under det året för att hitta denna textmassa som nu ligger färdigt presenterad för 

mig. Av samma orsak har jag också valt att inte lägga något extra krut på de åren då 

atomvapendebatten rasade som mest (1957-1959), den har också Per Ahlmark redogjort för relativt 

genomgripande. Min tanke är alltså att jag har möjligheten att leta och finna svar där en 

undersökning i normalfallet hade varit så stor och omfattande att den inte varit möjlig för en C-

uppsats. 

   På de premisserna görs urvalet av artiklar årsvis eftersom då det med högre säkerhet går att säga 

något om föreställningarna som finns där. Hade urvalet varit med nedslag på månader eller veckor 

finns alltid problemet med representation. Genom att läsa källmaterialet årsvis ökar alltså 

trovärdigheten och generaliseringsmöjligheterna. Sedan är det lättare att säga något om 

förändringen över tid om material väljs ut med större mellanrum, i detta fall 6 års mellanrum. Att 

läsa varje år behöver inte nödvändigtvis berätta något om en förändring på ett mer effektivt sätt än 

att ta vartannat, var tredje, var fjärde etc. även om en sådan utgångspunkt kan vara intressant. För 

min uppsats syfte tror jag dock att det är möjligt att besvara själva frågeställningarna utan att varje 

år ska undersökas. 

  

1954, 1960 och 1966 
   

I början av 1950-talet startade det man brukar kalla för det kalla kriget som en konsekvens av andra 

världskrigets efterspel. Flera olika orsaker spelade roll för starten av denna epok som till exempel 

Korea kriget, Tysklands delning, Atlant- och Warzawapakten och ett sovjetiskt atombombsinnehav. 

1952 prövades den första varianten av vätebomber och 1954 lyckades sovjetunionen skapa en 

fällbar vätebomb. Vätebombens tillblivande blev på många sätt en start för en ny sorts skräck inför 

det framtida kriget.  

   Den 27:e oktober 1954 lämnade dåvarande ÖB, general Nils Swedlund in sin utredning Alltjämt 

ett starkt försvar till dåvarande statsministern. Utredningen var till en början hemlig men gav stoff 

till en debatt och kan betraktas som en tidig startpunkt för den officiella debatten i Sverige om 

atomvapen. I mars 1955 ska, enligt statsvetaren Per Ahlmark, den första riksdagsdebatten angående 

atomvapen ha gått av stapeln.
7
 1959 lämnade den socialdemokratiska atomvapenkommittén in sin 

rapport och föreslog ett uppskov i besluten angående utvecklingen av svenska atomvapen.
8
  

   Efter uppskovet blev detta ämne inte lika aktuellt som tiden före men den allmänna 

försvarsdebatten och diskussionen om försvaret och civilförsvaret finns i allra högsta grad kvar, 

  
5
   Se bilaga 1 för upphovsmännens presentation av arkivet, samt fullständig redovisning av alla tidningar som ingår i 

arkivet. 
6
   Inom kategorin yttre försvar ingår inte bara artiklar som berör atomvapen och civilförsvar utan också det militära 

komplexets sammansättning, befäls- och värnpliktsfrågor samt anslags problem för de olika militära förgreningarna. 
7
   Ahlmark (1965) s.13f. 

8
   Ibid. s.135. 
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alltjämt präglad av atomvapenrustningen i andra länder. Först efter 1962 och Kubakrisens 

lyckosamma utfall kan man tala om avspänningstendenser vilket ger en annorlunda karaktär åt 1966 

års artiklar och ledare. Med dessa punkter i åtanke valdes åren 1954, 1960 och 1966 ut som grund 

för undersökningen. 

Tillvägagångssätt 
 

När urvalet ur arkivet gjordes tog jag artiklar som berör atomvapen, krig och civilförsvar på något 

sätt. Framförallt har jag gjort urvalet baserat på artiklarnas rubrik men har också tagit hänsyn till 

artiklar som är närliggande till atomvapen och civilförsvarsdiskussioner. När rubriceringen varit 

oklar har jag läst artikeln för att se till att jag inte missat något. I några enstaka fall kan en artikels 

huvudämne till exempel vara ökade anslag till marinen men argumentationen som förs använder sig 

av ord som atomålder eller den tekniska utvecklingen. I sådana fall har artiklarna inkluderats i min 

undersökning. När källmaterialet sedan har samlats har jag försökt dela in det tematiskt för att på så 

sätt kunna beskriva vilka huvudsakliga ämnen och oroskänslor som visar sig. År 1954 resulterade 

det i tre huvudsakliga fåror som jag sedan analyserat och utgått ifrån. 

   Viktigt att komma ihåg är att en ensam artikel kan inrymma flera olika kategorier vilket betyder 

att en artikel kan representeras i flera olika kapitel. Det kan eventuellt ge känslan av en 

överrepresentation och att det är tal om fler artiklar än vad det är. Cirka ett hundratal artiklar från 

varje undersökningsår har plockats ut vilket, med arkivets urval av 45 tidningar, betyder drygt två 

artiklar per tidning och år. Sen ska man givetvis komma ihåg att Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet är mer tryckglada än till exempel Värmlands Folkblad och Nya Norrland. En tendens här 

verkar vara att ju mer rikstäckande en tidning anser sig vara ju mer behandlas också ämnen som 

berör riket i stort. Det har också att göra med tidningarnas redaktion som sådan, hur pass involverad 

till exempel chefredaktören är. Jag har dock inte tagit hänsyn till detta i mitt urval utan endast sållat 

artiklar som berör ämnet som jag vill beskriva. Jag har däremot i min analys försökt att i första hand 

använda olika tidningar för mina slutsatser så att en viss tidning inte ska bli överrepresenterad och 

ge bristfälliga möjligheter till analys. 

   Vid nästa undersökningsår 1960, krympte antalet artiklar som kunde räknas in de tre initiala 

kategorierna och desto mer utvecklades denna trend 1966. Jag prövade att för varje år att göra en 

indelning av kategoriseringar enligt 1954 års modell för att se hur resultatet skulle arta sig. Den 

enda kategorin som kunde hållas med fördel var den tekniska utvecklingen. Men även den kom att 

förändras i grunden. Istället var det betydligt lättare att beskriva förändringen som ett antal lager i 

diskursen varav de i kronologisk ordning läggs på varandra. Det vill säga 1954 finns en diskurs som 

1960 års diskurs baseras och utvecklas utifrån som sedan ligger till grund för 1966 års diskurs o.s.v.  

   Detta betyder emellertid att det har gjorts ett annorlunda urval olika år, åtminstone till viss del. 

Men den grundläggande principen med rubriker som behandlar atomvapen eller civilförsvar har 

funnits kvar hela vägen, snarare är det artiklarnas motiv och argumentation som förändrats. På det 

sättet har jag låtit källmaterialet styra mig i någon mån. Att stelbent bortse från de tendenser och 

variationer som framgår under de olika åren vore en förlust för hela undersökningen. Så i 

undersökningsåret 1966, när det stod klart att ytterst små spår av 1954 års diskurs fanns kvar blev 

det nödvändigt att omformulera kategoriseringen något. Framförallt gäller det kritiken mot 

försvarets förda politik som inkluderades.  

   Här gestaltar sig då ett av de problem som kan finnas med att använda sig av klipparkiv av den 

typ som ligger till grund för min uppsats. Finns det en möjlighet att de som gjorde urvalet för de 

olika undersökningsåren (o)medvetet valde den riktning som har gestaltat sig i min uppsats, för att 

de ansåg det vara intressant? Och i så fall, är det rimligt att dra slutsatser som jag gjort? För att 

besvara den frågan måste jag gå till varje tidning direkt och undersöka dem enskilt för varje år. Det 

är tyvärr inte möjligt att göra inom ramen för en C-uppsats. Författaren till arkivets inledande 

dokument, Erik Bond, talar själv om problemen med att finna ett objektivt urval bland vilka 

tidningar som valts ut och det är tydligt att arkivets utgångspunkt är att ge en bild av just den höger-
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vänsterpolitiska uppdelningen i olika frågor.
 9

 Vilken effekt får detta på min undersökning? Jag har 

hela tiden haft utgångspunkten att försöka se bortom politiken i mitt urval för att fånga upp något 

mer generellt i den diskurs som finns. 

    Man kan säga att undersökningen som gjorts har år 1954 som grund för analysen och uppsatsen 

tar inte hänsyn till huruvida denna grund redan fastslagits tidigare år, kanske redan under andra 

världskriget orolig epok. Det kan måhända betraktas som en nackdel. Min åsikt är dock att 

vätebombens intåg som ett nytt slags vapen 1952 är mer signifikant för hur diskussionen 

utvecklades under den valda undersökningsperioden. Men mer om det senare. 

   Själva bryggan mellan det empiriska och det teoretiska ramverk som jag valt för uppsatsen ligger 

framförallt i den avslutande analysen. Jag har först försökt att se vad som sägs, hur det sägs och 

vem som säger det under varje år för att på det viset se vilken auktoritet som tillskrivs den enligt 

diskursen korrekta uppfattningen om framtiden. I denna första del har Nukespeak och 

Begreppshistoria varit goda analysmodeller för att kunna förklara ordval och begreppens innebörder. 

I ett fjärde steg, förändringen, tar jag utgångspunkt i Winther Jörgensen och Phillips intertextualitet. 

Finns det en diskursiv kamp mellan två olika diskurser? För att förklara varför i så fall, tar jag till 

hjälp de akademiker som presenteras i tidigare forskning nedan. 

 

 

 

 
  

  
9
   Erik Bond, författaren till presentationen av arkivet noterar på sida 5 att ”det är närmast en trusim att konstatera, att 

det överhuvud icke är möjligt att nå fram till ett ”objektivt” urval eller ett urval som helt tillfredställer alla de 

synpunkter och principer vilka måste vägas mot varandra.” Bilaga 1, s.5. 
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1.4 Teori och metod 
 

1.4.1 Socialkonstruktivismens ontologi och epistemologi 
 

Eftersom jag har valt diskursanalys som den övergripande teoretiska utgångspunkten finns det 

också anledning att inrymma metod under samma rubrik. Diskursanalysens utformning är sådan att 

metoden följer däri. Genom att använda sig av diskursanalys använder man sig alltså av en viss typ 

av ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. Till största del är det tal om en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt med språket som sin främsta empiriska källa. På detta sätt blir 

diskursanalys en paketlösning som sociologerna och genusforskarna Winther Jörgensen och Phillips 

har uttryckt det.
10

 Det är också viktigt i samma stycke att poängtera att diskursanalys inte kan tas ur 

denna kontext, dock kan den med fördel kombineras med andra teoretiska ramar, precis som också 

statsvetaren Ludvig Beckman håller med om nedan. 

   I Winther Jörgensen och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod tar man upp fyra 

premisser som de anser att diskursanalys bygger på och som måste finnas bakom varje 

diskursanalytisk ansats till forskning: Kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och 

kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer och samband mellan kunskap 

och socialhandling.
11

  

 

1.4.2 Diskursanalys och historieämnet 
 

Den förändring över tid som vi genom historieämnet kan skönja i en viss diskurs menar Winther 

Jörgensen och Phillips beror på en ständig diskursiv kamp. Olika grupper med olika diskurser 

kämpar mot varandra för att etablera hegemoni. För att nå hegemoni måste diskurserna ständigt 

utvecklas och det görs genom intertextualitet, en slags växelverkan mellan gamla diskurser och nya. 

Betrakta det som två lag som ständigt prövar nya taktiker för att övervinna motståndaren och genom 

förändringen skapar man också en ny diskurs (ny taktik), ett nytt sätt att hantera omvärlden. Genom 

att blanda element från gammalt och nytt vinner man hegemoni och på så sätt kan man påverka 

kulturen och dess normer.
12

 

   Men är det rimligt att betrakta samhället som enbart en socialkonstruktivistisk konstruktion? 

Finns det inte materiella, geografiska betingelser som kan vara avgörande?
13

 Diskursanalys kan 

betraktas som en förklarande idéanalys med tillägget att texten och talet är språkliga handlingar som 

förändrar verkligheten som den uppfattas. Förhållandet är inte kausalt mellan ord och handling utan 

konstitutivt, alltså om det förekommer diskriminering är till exempel en diskriminerande lag uttryck 

för den hegemonin som den diskriminerande diskursen innehar.
14

 Beckman säger också att man kan 

hävda att diskursanalys i sig inte är en specifik ontologi i vetenskapsfilosofisk mening, den säger 

endast att om vi föreställer oss ett problem kommer diskursen per automatik skapa problemet. Men 

vi behöver inte för den delen tänka att socialkonstruktivism är det enda som existerar. Alla saker 

kan inte förklaras med diskursanalys och andra saker kan inte förklaras i termer av motiv- och 

orsakssamband.
15

 

  
10

   Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000), s.10. 
11

   Ibid. s.11f. 
12

   Ibid. s.13. 
13

   Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer (Stockholm 2005), s.90. 
14

   Ibid. s.91. 
15

   Ibid. s.94f. 
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1.4.3 Begreppshistoria 

 

Begreppshistoria har enligt sociologen och statsvetaren Jussi Kurunmäki en mildare inställning till 

de ontologiska förbehåll annars vanligt förekommande i diskursanalys som teori. Han använder 

ordet perspektivism. Ett ord som syftar till omöjligheten av att uppnå en objektiv sanning om 

verkligheten. Vad det gäller epistemologin vill han dock mena att det finns en hårdare linje. 

Språkets och diskursens roll kan inte skiljas ifrån socioekonomiska, politiska eller andra materiella 

faktorer. Men vi behöver inte ta ställning till den ontologiska delen av teorin för att kunna påvisa det 

undersökta begreppets historia.
16

 

   En av poängerna med begreppshistoria och dess tillämpning är just trögheten i ett språk. I tiden 

kan händelser inträffa socialt, geografiskt och materiellt men språket har en annan takt. Vid radikala 

omvälvningar kan neologismer uppstå, nya begrepp, men de måste laddas med innebörder från 

tidigare språkbruk. Utan det skulle det nya begreppet bli oförståeligt.
17

 Ovan diskuterades något 

liknande i andra termer, intertextualitet, gamla och nya diskurser blandas för att hitta den för 

tillfället effektivaste strategin till hegemoni. På detta sätt måste nya begrepp som till exempel 

atombomb och kärnvapen innefatta föreställningar som tidigare existerar i en befolknings kultur, de 

måste lånas och omformuleras. 

 
1.4.4 Nukespeak 
 

Begreppet Nukespeak är en diskursanalytisk term som fick sitt genomslag under 1980-talet bland 

lingvistiker och sociologer. Begreppet betyder närmast: användandet av metaforer, förskönande 

omskrivningar, teknisk jargong och akronymer för att porträttera kärnvapen på ett neutralt och 

positivt sätt.
18

 

   Ordet nukespeak är en neologism med inspiration från George Orwells dystopiska bok 1984 och 

har alltså använts av lingvistiker som ett verktyg för att belysa hur man framförallt inom 

anglosaxiska länder har använt sig av en diskurs i offentlighetens debatt och därmed försökt 

motivera kärnvapnets existens genom försköning och förvrängning genom betydelseglidning av 

kärnvapenbegrepp.  

 

Domesticering och Byråkratisering 
 

Kommunikationsvetaren Edward Schiappa har i sin artikel Rhetoric of nukespeak gjort en sådan 

studie på 1980-talets kärnvapendiskussion i USA. Schiappa tar upp två begrepp som mål för 

diskursen; domestication och bureaucratization. Domesticering beskriver hur man försöker 

försköna och beskriva kärnvapen som något ofarligt för allmänheten och byråkratisering definieras 

som hur man använder sig av teknisk jargong för att avgränsa diskussionen till endast invigda, 

personer med direkt kunskap om atomvapen. Schiappa menar att med hjälp av dessa två strategier 

ser makthavare och opinionsbildare aktivt till att den offentliga opinionen lämnas utanför i 

diskussioner och beslut kring kärnvapen.
19

 Denna typ av forskning inriktar sig oftast på länder där 

kärnvapen redan existerade, framförallt Storbritannien och USA där främst Ronald Reagans 

offentliga tal drar till sig mycket uppmärksamhet. Edward Schiappa är även han intresserad av 

Reagans tal och tar i den refererade artikeln två sådana tal som exempel för just sin studie. 

   Nukespeak fick sin första tillämpning vid namngivningen av de två första atombomberna använda 

i krigshandlingar, Little Boy och Fat Man och många andra exempel går att extrahera. Ord som 

nukes får en mindre hotfull innebörd när de står mot ursprungsbegreppet nuclear weapons och ett 

tidigt ord för atombomber var super conventional bomb, bomber med mindre radioaktivt avfall 

  
16

   Göran Bergström (red.) & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys (Lund 2005), s.183. 
17

   Ibid. s.211. 
18

   Edward Schiappa, ”The rhetoric of nukespeak”, Communication Monographs 56:3 (1989), s.253. 
19

   Ibid. s.253. 
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beskrivs som rena.
20

 Schiappa exemplifierar med domesticeringsbegreppet arms race som användes 

flitigt under 1980-talet:  

 
Weapons are procured as the result of public policy decisions which are made more acceptable to the political 

public through domestication. Calling the vast accumulation of nuclear weapons part of an ‘arms race’ implies 

that we are involved in a contest which can be won if we are determined to be strong and fast enough.
21

 

 

I nästa exempel visar Schiappa hur byråkratiseringsbegreppet fungerar: 

 
A more complicated instance of bureaucratization is that of the ‘neutron bomb’. While the name ‘neutron bomb’ 

does not immediately inform the citizenry of the weapon's special characteristic, ‘neutron’ implies a difference 

from other weapons and ‘bomb’ suggests it kills. The bureaucratized version of ‘neutron bomb’  is ‘radiation 

enhancement weapon’ […] To the nuclearist the phrase is more revealing, but to the ‘uninitiated’ the concept is 

now bureaucratized because the key word - enhancement –  is equivocal and thus mystifying.
22

 

 

Forskningen kring nukespeak har sin grund i en kritik mot samtida makthavare där många menade 

att man genom att förvränga innebörden skuggar möjligheterna för folkopinionen att genomföra 

välgrundade beslut. Det är inte lämpligt att mena att det är något medvetet, konspirativt beteende 

det är tal om utan snarare just den socialkonstruktivismen som tidigare diskuterats ovan. Nukespeak 

aktivt strukturerar den språkliga handlingen i en riktning där de moraliska problemen med 

massförstörelsevapen drunknar i teknisk jargong och metaforer. Schiappa menar att risken är att 

nukespeakdiskursen lika mycket utnyttjar talaren som talaren utnyttjar den med syftet att poängtera 

dess omedvetna natur. 
23

 

 

Att kritisera diskursen 
 

Lingvistikerna Roger Fowler och Tim Marshall publicerade en artikel i antologin Language and the 

nuclear arms debate: Nukespeak today där de undersöker brittiska dagstidningar och deras sätt att 

beskriva atomvapenmotståndarnas aktioner i landet. De skriver precis som Schiappa att teknisk 

jargong har som funktion att ge språket en teknisk och vetenskaplig aura samtidigt som begreppen 

görs oförståeliga för den oinvigde: ”it is thus mystificatory in aim and power-building in effect”.
24

 

Deras mål med artikeln var att visa hur den brittiska regeringen använde sig av nukespeak för att 

motivera det egna innehavet av atomvapen. De vill visa att paradigm av ideologi som är rådande 

inom en viss grupp, i detta fall hur den brittiska regeringen använder sig av nukespeak som ett sätt 

exercera sin hegemoni över andra grupper. 

   I den brittiska tidningspressen lyfter Marshall och Fowler fram hur man behandlar bland annat 

protesterande kvinnor. De menar att atomvapnets existens hotar först och främst den kvinnliga 

normens sätt att leva. Mäns diskussioner behandlar mycket mer politik och militär. För att behålla 

en diskurs på sådana villkor blev ett mål för den sittande regeringen att belysa frågan om kärnvapen 

ur det manliga perspektivet. Så angreps också protesterande kvinnors karaktär genom att kritisera 

föräldraskapet och åberopa hysteri. Framförallt blev de föremål för kritik med syftet att anklaga 

dem för att vara de verkliga krigsivrarna genom att tilltala människors skräck och rädslor. Att 

uppmana till avveckling blev att uppmana till krig.
25

 

 

  
20

   Schiappa (1989), s.255f. 
21

   Ibid. s.256. 
22

   Ibid. s.257. 
23

   Ibid. s.260. 
24

   Roger Fowler & Tim Marshall, ”The war against peacemongering: language and ideology”, i 

Paul A. Chilton (red.), Language and the nuclear arms debate: nukespeak today (London 1985), s.3. 
25

   Ibid. s.16. 
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1.5 Tidigare forskning 
 
Som man kanske förstår är jag knappast den förste som intresserar mig för kalla krigets historia och 

kultur. Både i Sverige och internationellt rörde atomvapnet och kärnkraften människans känslor och 

diskussionerna och debatterna har varit ständigt närvarande med skiftande glöd. Vid sidan av 

debatten finns emellertid också samhällsvetare, sociologer, statsvetare, historiker och lingvistiker 

som noggrant följt utvecklingen. Här nedan önskar jag beskriva forskningsläget utifrån några 

framstående forskare. 

   Ursprungligen härstammar civilförsvarsforskningens tradition från främst USA och Storbritannien 

och frågeställningarna har varit vad ett hotande kärnvapenkrig fick för kulturella uttryck. Vilka 

symboler och metaforer användes och på vilket sätt skapade man mening i en så motsägelsefull 

värld som kalla kriget var. Denna typ av forskning är att betrakta som ett steg från fronten till 

hemmafronten, ett avsteg från den politiska och militärhistoriska tradition som sedan länge ägnats åt 

kalla krigets epok. 

   Först ut i Sverige var Per Ahlmark. Redan 1965 publicerades Den svenska atomvapendebatten 

och idag är denna bok fortfarande mycket användbar. Framförallt fungerar den som ett överskådligt 

uppslagsverk över argumenten, från vilket politiskt håll de kom, och hur de bemöttes. Dock avslutas 

hans studie 1965, den är dessutom endast inriktad på själva atomvapendebatten och sammankopplar 

inte diskussionen med civilförsvaret som jag önskar göra.  

   Ahlmark påbörjar sin undersökning 1954 i och med ÖB Nils Swedlunds publicerande av 

utredningen Alltjämt ett starkt försvar och avslutar den i samband med den socialdemokratiska 

atomvapen-kommitténs uppskovslinje i november 1959. Han skriver att uppfattningarna rörande 

risken för ett nytt världskrig var mycket vaga, det av naturliga skäl. På båda sidor av 

atomvapendebatten fanns det varierande utsagor om konsekvenserna av ett sådant. Tydliga 

skillnader fanns dock i tron på terrorbalansen där man tänkte sig att framförallt ett svenskt 

atomvapen skulle ha en god balanserande effekt i norden.
26

 

   Ahlmark menar att de militära bedömarna hela tiden poängterade Sveriges utsatta position, 

framförallt var det kommunistblockets ambitioner att skaffa fördelaktiga strategiska positioner på 

svensk mark som oroade och västblockets försök att förhindra ett sådant företag. I något fall ser 

Ahlmark att militären till och med ger Skandinavien en nyckelroll i ett framtida krig.
27

 Per Ahlmark 

var själv en kärnvapenförespråkare under tidigt 1960-tal som ung medlem i Folkpartiets 

ungdomsförbund. 

    Innan denna typ av studie återigen skulle tas upp tog det lång tid. Sedan dess har framförallt 

Wilhelm Agrell varit tryckglad i atomvapenfrågan, hans avhandling från 1985
28

 blev ett viktigt verk 

och hans författarskap har sedan dess varit tonsättande i genren. Dock har hans huvudsakliga 

perspektiv inte byggt på själva debattens utformning utan snarare har det varit frågan om en slags 

organisationshistoria med fokus på speciella händelser och fenomen inom svensk säkerhetspolitik 

och mycket av hans studier bygger på bland annat hemligstämplade dokument från kalla krigets era. 

   Internationellt har dock den allmänna opinionen fått mer utrymme i forskningen, framförallt gäller 

det USA och Storbritannien, förvisso inte särskilt förvånande. Bomb culture kallas genren och här 

nämns namnkunniga som Paul S Boyer
29

 och Kenneth D. Rose
30

, även Margot A. Henriksen
31

 ska 

  
26

   Ahlmark (1965) s.47. 
27

   Ibid. s.49. 
28

  Wilhelm Agrell, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 

till 1982 (Stockholm 1985). 
29

   Paul Boyers bidrag till detta forskningsområde kanske är en av de mest tonsättande. Hans arbete kan betraktas som 

relativt explorativt och han lämnar ganska lite utrymme för analyser i sin By the bombs early light: american thought 

and culture at the dawn of nuclear age. Med det sagt inte desto mindre användbar. Boyer går igenom åren 1945-50 och 

konfronterar läsaren med en bild av en nationell identitet i kris efter andra världskrigets slut och atombombens 

moraliska problem. En av de största förtjänsterna med boken är dess sätt att beskriva denna växelverkan mellan politik 

och kulturella strömningar och hur de får uttryck i offentligheten. Paul S. Boyer, By the bomb's early light: American 

thought and culture at the dawn of the atomic age (Chapel Hill 1994). 
30

   Kenneth D. Rose, One nation underground, the fallout shelter in American culture  (New York, 2001). 
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nämnas i samma mening. Det närmsta man kan komma liknande studier i Sverige är framförallt 

Marie Cronqvists arbete nerifrån Lund och hennes insatser kommer jag presentera mer i detalj 

nedan.  

   Kärnvapen och atomenergiforskning ligger nära varandra i ämneskategorierna och det finns också 

andra områden som är nära anslutande. Hela nationens tacksamhet: svensk forskningspolitik på 

atomenergiområdet: 1945-1956
32

, är en sådan studie. Hans avhandling behandlar relationen mellan 

ASEA AB och svensk atomenergipolitik under den början av kalla kriget och ger en del insikter i 

förhållandet mellan de två. Magnus Hjorts avhandling Nationens livsfråga
33

 har en liknande 

utgångspunkt då han betraktar problemet med relationen FOA och regeringen. Hjort menar att det 

finns en svår relation däremellan och problemen skapas genom att FOA i mycket stor mån 

fungerade autokratiskt under 1950- och 1960-talen samtidigt som regeringen försöker att 

kontrollera och få insyn i verksamheten i så stor mån det går. 

   Jonas Anshelm är också en viktig gestalt i kärnenergins forskningsområde. Boken Mellan 

frälsning och domedag: mellan kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999
34

 tar upp 

mycket av de föreställningar som fanns inom framstegstanken och kärnenergiforskning. 

   Den sistnämnda boken kommer att tillsammans med Michael Godhes bok Morgondagens 

experter
35

 fungera som en kontextuell del av mitt arbete där jag vill lyfta upp några av de före-

ställningar som fanns om framtiden och jämföra dem med den diskurs som förs inom den svenska 

atomvapendebatten. 

   Ett viktigt forskningsområde av avgörande betydelse för mitt arbete är nukespeak (kortfattat 

beskrivet i avsnitt 1.4.4). I antologin Language and the nuclear arms debate: Nukespeak today
36

 har 

Paul Chilton som redaktör samlat en rad artiklar som behandlar hur man talar om atomvapen inom 

framförallt USA och Storbritannien. Antologin behandlar diskursanalyser av samtida tal, nyhets-

rapportering, filmer, skämt och debatt under framförallt 1980-talet. Antologin ger framförallt nya 

perspektiv på hur man kan behandla svensk atomvapendebatt. 

   Marie Cronqvist är kanske den person vars forskning har inspirerat mig mest till detta arbete. 

Framförallt artikeln ”Det befästa folkhemmet: kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvars-

kultur”. Cronqvist skriver: ”Med vilka betydelser laddas begrepp som atomålder, totalt krig och 

totaltförsvar”.
37

 Hon själv har fokuserat på kärnfamiljens begreppsvärld och vill se hur den förhåller 

sig till framtidsoptimismen som är rådande under välfärdsstaternas gyllene år tiden efter andra 

världskriget. 
    I artikeln analyserar hon den svenska statens informationstryck Om kriget kommer som gavs ut i 

ett stort antal i olika versioner från 40-talet och framåt. Här visar hon hur civilförsvarstanken är 

noga sammanlänkad med statens välfärdsidyll och kopplar samman den med liknande forskning 

främst från USA. Det Cronqvist visar i sin artikel är hur kalla kriget skapade en civilförsvars-

kultur, ”ett sätt att tänka och handla i skuggan av domedagshotet.”.
38

 Inom denna kultur finns inte 

bara ett förväntat kommande krig utan också en bild av en svensk likformighet, tillit och tro inför 

staten, ett ”puritanskt etos”
39

 med den folkvalde statsministern som landsfader och vägledare. En 

föräldraroll som ansvarar för det svenska familjekollektivet i alla avseenden.
40

 Men det är inte bara 

epokens internationella politik och motsägelsefulla avskräckningstänk som sätter denna prägel på 

vardagen. Cronqvist nämner böcker som Neville Shutes On the beach från 1957 och den ständigt 

                                                                                                                                                                  
31

   Margot A. Henriksen, Dr. Strangelove's America: society and culture in the atomic age (Berkeley, 1997). 
32

   Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: svensk forskningspolitik på atomenergiområdet: 1945-1956 

(Stockholm 1991). 
33   

Magnus Hjort,“Nationens livsfråga”. Propaganda och upplysning I försvarets tjänst 1944-1963 (Stockholm 2004). 
34   

Jonas Anshelm, Mellan frälsning och domedag: om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999 (Eslöv 

2000). 
35

   Michael Godhe, Morgondagens experter: tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction 

i Sverige under det långa 1950-talet (Stockholm 2003). 
36    

Chilton (1985). 
37

   Jerneck (red.) (2009), s.172. 
38

   Ibid. s.171. 
39

   Ibid. s.193. 
40

   Ibid. s.193. 
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återkommande Dr. Strangelove regisserad av Stanley Kubrick som stilsättande kulturyttringar från 

epoken.
41

 Genom en tidsaxel visar sig en förändring i sättet hur man hanterar massutrymning som 

ett statligt ansvar kontra individens eget ansvar. Den kanske intressantaste av Cronqvist slutsatser 

för min uppsats syfte är som följer: 

 
Civilförsvarets raison d´être var en djupgående moralisk fostran av befolkningen. Och det var i förstahand inom 

hemmets fyra väggar som människor skulle förbereda sig och träna sig inför det tredje världskriget. Genom en 

domesticering av krigsfaran neutraliserade och normaliserades det psykologiskt outhärdliga. Globala 

kallakrigsproblem projicerades ned till en lokal och konkret nivå som gick att styra, nämligen familjehushållet. 

Atombomben kunde nu konfronteras i vardagsrummet, under förutsättning att samtliga familjemedlemmar – 

samtliga  medborgare – gjorde sin uppgift.
42

 

 

Att ta med sig för föreliggande uppsats del är Cronqvists sätt att applicera domesticeringsbegreppet 

på det informationstryck som staten gav ut vilket ger en fruktbar analys för hur svensk mentalitet 

fungerade under det kalla kriget. I en annan artikel
43

analyserar hon en omtalad massevakuerings-

övning i april 1961 i Stockholmsregionen: Operation Stockholm. En övning som på grund av sin 

storlek också fick internationell uppmärksamhet och prestige. I denna artikel har hon analyserat 

svensk mediebevakning med utgångspunkt i tre begreppsmetaforer: det lojala lugnet, den gemytliga 

folkfesten och den folkhemska monarkin. För andra metaforer, utöver de tre som hon presenterar här, 

finns det litet eller inget utrymme i den svenska pressen.
44

 

   Metaforerna målar upp en bild av en optimism och familjär idyll snarare än en framtida dystopi. 

Hur kommer det sig att det, förutom den dystra bilden, finns något annat? Något som är av så 

annorlunda karaktär. Cronqvist ställer här två frågor, är det så att det svenska folket helt enkelt inte 

oroade sig i någon mån, att man trots allt prat inte såg det som något annalkande hot?  Visionen om 

framtidens folkhem var kanske starkare. Eller är det fråga om den tidigare omnämnda domesti-

ceringen av atombombshotet? Avsaknaden av källor i Cronqvist undersökning som påvisar det 

synnerligen allvarsamma motivet bakom övningen kanske är just ett uttryck för hur djupt rotad 

skräcken var?
45

  

   Cronqvist vill se framgång i en blandning av de två synsätten. Det finns skäl att tro att de också 

kan vara ett slags terapiarbete, en nostalgisk resa tillbaka till de sista krigsårens övningar, ett 

kollektivt minne som återupplevs och denna gemenskap genomsyrar hela källmaterialet som hon 

använder:
46

 

 
Rädsloberättelsen om kalla kriget och trygghetsberättelsen om det välordnade folkhemmet var i början av 1960-

talet helt enkelt två sidor av samma mynt, och även om tonvikten faller olika beroende på vart man som 

historiker blickar i samtidens civilförsvarskultur, så finns alltid myntets andra sida med.
47

 

  
41

   Jerneck (red.) (2009), s.171 
42

   Ibid. s.194 
43

   Marie Cronqvist, ”Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 

1961”, Historisk tidskrift 128:3 (2008) s. 451-476. 
44

   Ibid. s.460 
45

   Ibid. s.474 
46

   Ibid. s.474 
47

   Ibid. s.475 
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2. Historisk bakgrund:  
Sverige under kalla kriget 
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2.1 Utrikespolitik: Neutraliteten 
 
1950-talet blev kalla krigets kallaste tid enligt de två historikerna Nils Andrén och Yngve Möller 

och svensk utrikespolitik gjorde allt vad man kunde för att hålla sig utanför. En av orsakerna var 

åsikten att många av problemen som man diskuterade över stormaktsblocken rörde sig kring 

efterkrigsproblem som till exempel Tysklandsfrågan och som kanske inte rörde Sverige i någon 

större utsträckning.
48

 Koreakrigets utbrott skapade motsättningar och problem inom FN eftersom 

Sovjet avsade sig sin vetorätt i säkerhetsrådet. Under tidigt 1950-tal utspelade sig också 

Catalinaaffären som satte den svensk-sovjetiska relationen på prov samt Sovjets beslut att utvidga 

sitt territorialvatten med 12 nautiska mil. Ett svenskt anslutande till Europarådet hade även det 

kritiserats från sovjetiskt håll.
49

 

   Trots den uttalade alliansfria neutraliteten var det dock inte möjligt för Sverige att hävda att man 

på något vis var ideologiskt neutralt. Sverige var då och är fortfarande en demokrati i alla mått. Men 

man kunde inte för den sakens skull underlåta att försöka vårda relationerna med Sovjet. Det var i 

syfte att skapa goda relationer, men fick ofta kritik eftersom man ofta på högerhåll tyckte att 

regeringen var för blek när det kom till att kritisera grannen i öst.
50

 

    I ett eventuellt tredje världskrig kunde man inte garantera en strikt neutral politik men att gå med 

i en stormaktsallians skulle definitivt omöjliggöra alla sådana anspråk.
51

 Dåvarande utrikesminister 

Östen Undén utformade vad Andrén och Möller kallar den Undénska strategin vilket betydde att i 

händelse av krig ständigt vara neutral.
52

 Svensk politik skulle utformas för att undvika att hamna 

mellan förväntningar från Väst och farhågor från Öst. Att garantera att ingen kränkte svenskt 

territorium blev därmed en mycket viktig uppgift, indirekt en garanti för att visa att inget av blocken 

skulle kunna använda Sverige som en bas för sina styrkor i en eventuell konflikt.
53

 

 

 

2.2 Populärkulturella strömningar 
 

Inom populärvetenskaplig skrift och inom science-fiction genren tampas man med andra saker än 

neutraliteten. Teman som tredje världskriget, vetenskapens framsteg, atombombsregn och 

radioaktiva ruiner är återkommande och vanliga och något som 1950-talets science-fiction författare 

ständigt jobbade med. I populärvetenskapliga texter kunde man läsa om vapenutvecklingen, rymd-

färder och överljudshastigheter. Utvecklingen krävde svar på frågor om vad som skulle hända sen. 

Efter att allt har brakat lös. Känslan av att positivismens vetenskapsmän skulle skapa ett bättre 

samhälle var dominerande och när de lyckades med att utvinna atomenergin började vetenskapens 

kultur på allvar växa.
54

 

   I populärvetenskapliga tidskrifter under 1950- och 1960-talet fanns det tydliga spår av både den 

pessimistiska och optimistiska framtidsvisionen. Teknikens värld med Willy Kleen som chef-

redaktör betonade ofta Sovjets annalkande och förespråkade som många andra ett starkt svenskt 

försvar. I Teknik för alla med rekatören Olle Edner var tonen en annan och fokuset var att återerövra 

framstegets utsikter, att tygla vetenskapens destruktiva sida.
55

 

   Det var också den tid då pocketboken lanserades i Sverige på allvar vilket gav en popularisering 

av litteratur och möjliggjorde billigare, ungdomlig kritik mot rådande utveckling. Litteraturkritiker 

som sysslade med science-fiction ville plocka upp samhällskritiken i litteraturen. En sådan var 
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53

   Kronvall & Peterson (2005), s.43. 
54

   Godhe (2003), s.199, 201. 
55

   Ibid. s.205. 



  19 

Lennart Sörensen från SF-tidningen Galaxy som ville framhäva den mörka visionen om den 

tekniska och naturvetenskapliga utvecklingens nackdelar och hot. Kritik mot zombiemänniskan, 

äta-sova maskinen och de allt mer vanvettiga försöken med vätebomber fick utrymme här.
56

 

   En annan var Sture Lönnerstrand som ville framhäva science-fiction genrens allvar. En genre som 

vill väcka människor till insikt om de faror som kan vänta i framtiden. Dessa två litteraturkritiker 

var dock inte de enda som intresserade sig för science-fiction och lika många fanns som var 

entydigt positiva till samhällets utveckling. Roland Adelberth var en känd litteraturkritiker under 

1950-talet som gav sig i kast med att vederlägga kritiken att science-fiction var full av naturveten-

skapliga fallasier, i stället ville han lansera idén om att genren representerade en trovärdig 

framtidsvision.
57

 

 

2.3  Kalla krigets vetenskap: teknologi, utopi och dystopi 
 

Först in på 1950-talet började man i Sverige diskutera möjligheterna med kärnenergin inom den 

offentliga debatten. Det berodde på teknisk utveckling i Storbritannien och USA där utvecklingen 

hade skett mot en industriell kärnkraftsproduktion. Idéhistorikern Jonas Anshelm menar att en 

gemensam grund för denna diskussion var att alla var i princip överens om hur kärnkraftens 

potential skulle förstås, trots att det fortfarande var tal om experimentell nivå. Det gjordes ingen 

skillnad beroende på vem som rapporterade, talade eller skrev om kärnkraften och vilket samm-

anhang – det var fortfarande tal om samma bild av framtidens teknologi. En bild ärvd av de som 

besatt kunskapen. Anshelm vill mena att det rörde sig om en revolutionär idéströmning. Ett steg in i 

atomåldern som en ny historisk epok, där energi fanns i outtömliga mängder.
58

 

   På denna tid var också de radioaktiva ämnena som källa till nyttigheter ett stort diskussionsämne. 

Radioaktiva isotoper kunde bota vilken sjukdom som helst och få grödorna att växa i oändlig 

mängd och storlek. Anshelm skriver också om de science-fiction inspirerade redogörelserna för 

framtidens teknik i många tidningar och tidskrifter, också praktiserande forskare gav ibland stöd åt 

sådana utopiska visioner.
59

 Samtidigt är avsaknaden av realism inom samma tid en märklig 

företeelse: 

 
Att jag inte kunnat finna ett enda exempel på att en forskare påtalade de massmediala visionernas bristande 

realism antyder att det även i forskarsamhället fanns ett intresse av att allmänheten bibringades en positiv och 

förväntansfull bild av vad ”atomåldern” bar i sitt sköte.
60

 

 

Det var inte heller endast tekniska, energirelaterade problem som atomen kunde lösa utan även rent 

sociala och ekonomiska, att aldrig behöva uppleva elransonering igen verkar ha varit ett tillrop till 

ett kollektivt minne för svensken. Tredje världens problem skulle också kunna ordnas med ett 

tillgripande av kärnkraft och kanske till och med lösa svälten.
61

 

   I takt med att motsättningarna mellan öst- och västblocket ökade tonades också den utopiska 

framtidsvisionen ner något, det var inte längre endast tal om något vackert utan också om en otrolig 

destruktiv kraft som kunde utlösas. Dock använde man anskaffandet av fredliga atomer som en väg 

att gå i fredens namn. Om det materiella välståndet är högt finns det inte någon motsättning att 

initiera ett krig för. En paradox för Sveriges del var också att framställningen av kärnkraft med hjälp 

av tungt vatten var synonymt med att framställa vapenplutonium, något man var väl medveten om. 

Men sammantaget anser Anshelm att det tidiga 1950-talets optimism hade ersatts närmare 1960 av 

en betydligt mörkare bild av framtiden.
62
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2.4 Vad gjorde militären? 
 

 

Den första tiden efter 1945 fram till 1949 hade USA fortfarande monopol på atombombstekniken, 

och vapnet var enbart att betrakta som ett strategiskt vapen, som ett terrorvapen mot städer och 

civilt befolkade områden. Tidigt fanns dock idéer om att utveckla s.k. taktiska kärnvapen som hade 

en mindre explosionsverkan, ett sådant vapen kunde dessutom ha större användning för försvararen 

än för anfallaren eftersom man kunde anlägga bunkrar och diverse fortifikationer. Men tills dess var 

atombombens rent militära värde begränsat till ett rent terrorvapen.
63

 

   Inom det svenska försvaret planerade man inför tre krigsscenarion, det första var krig mot 

Tyskland, den andra var mot Ryssland/Sovjet och den tredje var mot USA/Storbritannien. Efter 

1950-talets början var enbart den andra försvarsdoktrinen som var aktuell i övningar. Här föreställde 

man sig scenarion där Sverige blev angripet både från söder och från norr samtidigt och principen 

att jobba efter var ett djupförsvar med mål att vinna tid. Dock övergav man tanken på eventuella 

tvåfrontskrig redan 1964.
64

 

   Svensk försvarsplanering under 1950- och 1960-talen byggde på ett slags tvåpartskonfrontation 

mellan Sverige och Sovjet och tanken var att detta skulle ses som en del av ett storkrig mellan 

blocken där västalliansen endast i mycket liten utsträckning kunde påverka Skandinaviens situation 

den första månaden. Med en sådan utgångspunkt ville man utforma Sveriges försvar som ett skydd 

mot en stormakt och den teknologiska bredden som behövdes för detta innebar en enorm satsning 

på dåvarande FOA.
65

  

   Till en början var de svenska befälhavarna inte särskilt imponerande, atombomben var endast en 

krigsekonomisk sak, mindre resurser krävdes för samma uppdrag. Ingalunda ville man vara utan 

och redan 1945 tillsattes en kommitté som skulle omgående starta kärnfysiksforskning av olika slag.  

 ÖB under denna tid betraktade atombomber som mycket exklusiva och skulle sparas till de absolut 

viktigaste målen. I denna bemärkelse ansåg man att Sverige knappast var kärnvapenvärdigt efter-

som atombomber över våra städer inte skulle ha tillräcklig effekt i förhållande till det önskade målet. 

Dock hade tonen förändrats 1954 och i ÖB:s betänkande ÖB-54 så framgår det betydligt tydligare 

att man anser det vara nödvändigt för Sverige att införskaffa atomvapen. Detta gav också stor 

inverkan på civilförsvarets omformning. I civilförsvaret inför atomåldern från 1955 föreslår man att 

planerna på hemskydd och skyddsrum i nära anslutning till hemmet skulle skrinläggas till förmån 

för en plan där varje stad skulle utrymmas i sådan hög grad att högst 15000 människor skulle bo 

kvar. Detta med syftet att tätorten då skulle tappa sin kärnvapenvärdighet.
66
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Krigsspel och fältövningar 
 

Det man föreställde sig i början av 1950-talet var strategiska attacker mot storstäderna, framförallt 

Stockholm och Göteborg, dock var man inom försvaret relativt tveksam huruvida Sovjet verkligen 

skulle anfalla med sådana vapen överhuvudtaget, det var mer sannolikt med radioaktiva stridsmedel. 

Ett tillgrepp med atomvapen tänkte man sig var aktuellt i ett utnötningsskede.
67

 

   Mycket möda lämnades åt problemet med radioaktiva ämnen, både fiendens eventuella taktik att 

sprida sådana över civilbefolkningen med målen utrotning, terror och produktionstopp, där den 

sistnämnda varianten innebar att en sådan mängd släpptes ut över viktiga områden att all aktivitet 

avstannade inom 24 timmar. I utredningarna kring radiologiska vapen blev civilförsvaret även 

involverade till stor del.
68

 

   Mellan 1954-57, i en rad fältövningar, tas betydligt större hänsyn till atombombens användnings-

område och man föreställer sig detonationer över bangårdar, utanför hamnar, ovanför marktrupper 

och luftbaser. I mot slutet av 1960 ponerar man också att Sverige har egna atomvapen, levererade av 

NATO.
69

 I ett krigsspel från 1956 föreställer man sig ett scenario där ett hundratal atombomber har 

fällts i ett inledningsskede mellan öst- och västblocket. Göteborg, Örebro, Stockholm, Nässjö skulle 

bli tidiga mål för ryska bomber.
70

 

    I en övning från 1959 (KMÖ 59) övades hur marktrupper skulle agera vid atombombsanfall. 

Bomben som skulle släppas var på cirka 10 kiloton vilket beräknas vara något under sprängstyrkan 

för Hiroshimabomben Little Boy. Vid övningen konstaterades att 18 personer skulle ha omkommit 

och ca 240 ha skadats vid detonationen och ingen radioaktivitet skulle finnas kvar i området.
71

 

I ett krigsspel från 1960 spekulerar man i att ca 200 atombomber skulle detoneras vid ett eventuellt 

anfall från sovjetisk sida på svensk mark, 1962 hade siffran sjunkit till 130 vilket beräknades bli ca 

8 bomber per krigsdag.
72  
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3. Resultat 1954 
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1950-talets debatt 
 
Vid början av 1950-talet hade USA börjat utplacera taktiska kärnvapen, Sovjet hade lyckats 

tillskansa sig atombomber och även Storbritannien hade anslutit sig till klubben.
 73

 Den första mars 

1954 lyckades USA med sitt första vätebombsförsök av fällbar typ och många av årets tidiga 

artiklar är väldigt färgade av denna händelse. I samma veva publicerades också försvarsmaktens 

utredning om försvarets framtid som ett brev på posten. I utredningen presenterad av ÖB sade man 

att risken för ett angrepp på svensk mark skulle öka väsentligt om inte Sverige skaffade kärnvapen 

eller anslöt sig till en allians som hade sådana.
74

 

   Det framhölls att Sverige var så militärt svagt att neutralitetspolitiken inte skulle kunna hållas för 

trovärdig utan den nya typen av vapen. Någon tydlig plan för hur det skulle gå till fanns dock inte. 

Men härefter kom diskussionen om atomvapen i Sverige igång på allvar. Framförallt lockas höger-

pressens sida snabbt till ett svenskt anskaffande och även Dagens Nyheter som liberal tidning med 

Herbert Tingsten är en förespråkare. Ofta kombinerar man detta med att slopa den neutralitetspolitik, 

som den socialdemokratiska regeringen, med Tage Erlander och Östen Undén i spetsen, verkat för 

under en längre tid, till förmån för en allians med den relativt nybildade Atlantpakten.
75

 

 
3.1 Den tekniska utvecklingen och atomålderns krav 
 

Jag hade lite olika planer på hur man skulle göra någon form av kategorisering av källmaterialet för 

att plocka upp de teman som finns där, lite olika lösningar prövades och några flöt ihop och andra 

separerades. En kategorisering som dock var klar från första stund var just den om den tekniska 

utvecklingen. Av 98 artiklar utplockade från 1954 innehåller 44 av dem ord och teman som bär med 

sig begrepp som på något sätt rör den deterministiska tekniska utvecklingen.
76

 Den tekniska utveck-

lingen är ofta intimt sammankopplad med atomåldern. Båda delarna av detta är intressanta ur det 

perspektivet att man beskriver ett skede som är oundvikligt. Det är tal om en historisk epok, en 

tidsålder som inte kan hejdas. En epok
77

 är något som har en början och ett slut och som rör sig 

framåt oberoende av mänsklig påverkan. I samma ordalag bekläds den tekniska utvecklingen, den är 

oberoende av forskarna, har ett eget momentum och det man kan göra är att följa med. Att inte 
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halka efter är avgörande, stillastående är tillbakagång som någon beskrev det.
78

 Så här avslutar en 

skribent i Expressen i mars 1954: 

 
Med den snabba militärtekniska utveckling som pågått under och efter andra världskriget är det helt naturligt att 

försvarsmaktens organisation och beväpning måste genomgå en kontinuerlig förnyelse. Vi är inte betjänta av  - 

bildligt talat - pilbågar och läderkanoner i atomåldern.
79

 

 

I Eskilstuna-Kuriren beskriver man teknikens krav som en börda, ett nödvändigt ont som måste 

mötas med alla till buds stående medel: 
 

 För ett land som mötte första världskriget utan en användbar kulspruta och det andra praktiskt taget utan 

stridsvagnar, kan det måhända te sig naturligt och logiskt att planera skyddet mot en tänkbar tredje 

sammanstötning av samma slag utan hänsyn till vapenteknikens oerhörda och ohyggliga framsteg efter 

Hiroshima.
80 

 

Den här typen av diskussion möjliggörs också av det ekonomiska läget i Sverige under 1950-talet. 

Budgeten som antas efter 1954 innebär att knappt 5 procent av Sveriges BNP kommer att gå till den 

fjärde huvudtiteln, nämligen försvaret. Strax över 2 miljarder rör det sig då om. Dessutom verkar 

det som att en ökning på ca 65 miljoner för varje år fram mot mitten av 1960-talet infogades i 

budgeten med syfte att stävja en fördyring med hänvisning till just den tekniska utvecklingen.
81

 

    Utvecklingen beskrivs ibland också som allmän, bland annat i Dagens Nyheter, ”den allmänna 

tekniska utvecklingen.”.82 I ett fall används också begreppet föratomepok 83
, ett exempel på hur man 

konstruerar nya kategoriseringar, föratomepoken kan inte ha existerat som ett begrepp innan 

atomepoken trädde i kraft. I Barometern från den 7:e april diskuteras ”atompsykosen”, den har 

tidigare haft en föregångare i krigets historia nämligen gaspsykosen där de syftar till första 

världskrigets krigföring och avsaknaden av sådan i andra världskriget. Men för den sakens skull lär 

utvecklingen gå förbi atomepoken på samma vis tänker de sig.
84

 

   På det sättet resonerar många skribenter: ”Massförstörelsetekniken”
85

 har själv hunnit till ett visst 

skede och ”föråldrar vapen”
86

 på dess väg och vad vi i Sverige måste göra är att hänga med. Notera 

vad det är som driver på här - det finns inget forskarsamhälle eller individ, ingen stat eller nation 

eller folkslag som driver på utvecklingen. Snarare är det atomåldern själv. Det finns inget självklart 

ansvarsutkrävande att anklaga trots att till exempel vätebombsforskningen bestod av ett mindre 

antal individer både på amerikansk och sovjetisk sida.
87

 I ett fall tillskrivs nationalitet till 

utvecklingen. I en artikel i Aftonposten påstår man att de förnämsta atomlaboratorierna finns i 

Storbritannien och därefter Sverige.
88

 Utöver detta fall, som dessutom kan ifrågasättas gällande 

huruvida man tillskriver Sverige och Storbritannien själva utvecklingen i sig, finns det inga exempel 

i det undersökta källmaterialet där man ger den tekniska utvecklingen en specifik upphovsman eller 

grupp, nation, stat etc. I Nya Norrland den 2:e september säger man däremot att det är den tekniska 

utvecklingen som vållar oss så mycket ohägn. UNT skriver den 19:e maj att vi måste undersöka 
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våra möjligheter i atomvapnens tidevarv och i EK från samma dag konstateras det att det är vår 

plikt att göra vad vi kan för att driva denna utveckling, som ”naturligtvis inte kan hejdas”, i en 

riktning mot en fredlig väg i mänsklighetens tecken.
89

 Som Jonas Anshelm har hävdat, människan 

kan endast följa med och acceptera utvecklingen.
90

  

 
Den tekniska utvecklingen far snabbt i våra dagar, mycket snabbt t.o.m., och det som var modernt för någon 

månad sen kan idag vara hopplöst föråldrat. Det senaste kriget och det spända förhållande som rått i världen 

därefter, har tvingat fram vapentekniska förändringar av genomgripande natur.
91

 

 

Problemen som följer med atomepoken är inte bara försvarets utan också civilförsvarets, uppgiften 

har blivit svårare skriver kapten C. G. Eklund i tidningen Upsala,
92

 Barometern håller också med i 

artikeln Atomkriget och vi,
93

 skyddsrumstekniken måste utvecklas inte bara för de kvarvarande i 

städerna utan också för att ytterligare stärka vår psykologiska motståndskraft. Vätebombens 

existens gjorde helt plötsligt vanliga skyddsrum i stort sett meningslösa, så för den delen av 

artikelförfattarna som inte önskade sig moderna vapen som atombomber för att möta atomålderns 

krav inriktade man sig istället på utvecklingen inom skyddsrumsbyggande och planläggning av 

utrymning. I Jönköpingsposten kunde man i maj 1954 konstatera att den paradoxala situationen som 

uppstått är sådan att soldaten vid fronten i vissa lägen kan stå bättre skyddad än civilbefolkningen i 

hemorten, angelägenheten av att civilförsvaret verkligen på allvar följer med i utvecklingen bör 

på ”kraftigaste inskärpas”.
94

 Kalmar läns tidning refererar till statsminister Erlander den 22:e maj 

och menar att skönt är det att utvecklingen på det militärtekniska området gett oss ganska 

fulländade medel till skydd mot atomvapnen.
95

 

   Trots att idén om den tekniska utvecklingens krav beskrivs på ett omfattande sätt i källmaterialet 

från 1954 saknas det i stort sett kritik mot den. Vid något enstaka tillfälle stöter man på kritik från 

skribenter i SKP som hävdar att man kunde göra eventuellt bättre bruk av åtminstone en av de två 

miljarder som försvaret tillhandahåller, något som avfärdas som förräderi från socialdemokratiskt 

håll i NSD.
96

 Men det är också i princip allt som går att finna i bland det dryga hundratal artiklar 

som undersökts. 

   En fråga som kan uppstå här är så klart varför? Hur kommer det sig att talet om den ohejdade 

tekniska utvecklingen får så stort utrymme i svensk pressdebatt och diskussion? Det diskurs-

analytiska perspektivet skulle möjligtvis vara att man genom att upprepa för sig själva och allmän-

heten varför svenska staten lägger dessa två miljarder svenska kronor på försvaret kan man också 

motivera det för sig själv, att förankra politiken i allmänheten blir ett sätt att förankra det hos sig 

själv som skribent. Avsaknaden av kritik pekar också på att det är en allmänt accepterad hållning. 

Försvaret vet givetvis enligt dem själva varför man ska budgetera som man gör. De har också, 

åtminstone i teorin, alla korten på bordet. Men det kan vi inte säga om hela den läsekrets som 

svensk press har under perioden, gemene man har inte den militärexpertis som förutsätts när man 

ska göra avvägningar om hur försvaret skall utformas, den rollen är överbefälhavarens. Hur som 

helst verkar det vara så att svensk press är på det klara med att de krav som utvecklingen har ställt 

på civilförsvaret och försvaret inte är att ifrågasätta.  
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3.2 Krigets fasor: föreställningar om atombombshotet och 
tredje världskriget 
 
I nästa kategorisering har jag samlat ett antal artiklar, närmare bestämt 32 stycken

97
 som berör 

föreställningar om hur ett eventuellt tredje världskrig med atomvapen kommer att se ut. Där finns 

också delar som behandlar hur ett sådant krig påverkar Sverige lokalt, den så kallade hemmafronten. 

   Det som finns att hämta i källmaterialet rörande dessa ting är på en ganska abstrakt nivå, man 

talar om civilisationer och mänskligheten i stort. Vanligare är det att i de artiklar som är av mer 

militär karaktär, såsom de författade av befäl till exempel erbjuder konkreta exempel på hur man 

trodde sig en attack skulle se ut. Det är förvisso självklart eftersom man inom militären sysslade 

med sådana kalkyler. Det som ingår i denna kategorisering är framförallt olika redogörelser om 

olika krigsfall, lokalt, regionalt eller globalt. De sistnämnda behandlar desto oftare även olika 

framtidsscenarion som mänskligheten som grupp står inför. 

   Första exemplet som presenteras här är från Dala-Demokraten, en socialdemokratisk tidning som 

på ett litet mellanfolkligt sätt döpte artikeln till Atombomben i skogen. Rubriken syftar till den 

fältövning som man genomförde 1954 i Bergslagen med en ponerad atombombsdetonation. Men 

som man ser här av utdraget är det inte några positiva ordalag som används: 
 

Livsfarliga skador skulle ha åsamkats allt levande inom en omkrets på åtta kilometer, ögonblickliga bränder som 

inte kunnat släckas. Med vinden skulle det farliga stoffet ha förts vida omkring, hur långt kan inte beräknas. […] 

Tvärtom torde målen vara städer och industriområden, militära uppsamlings och utbildningsplatser överhuvud-

taget områden som är sårbara, både ut militär och moralisk synpunkt. Det är detta som är det hemska i 

sammanhanget.
98

 

 

I en annan socialdemokratisk tidning, Nya Norrland, görs ett referat av Nils Swedlunds utredning 

ÖB -54, Alltjämt ett starkt försvar som publicerades under hösten, och de kan konstatera att det är 

nedslående läsning: 

 
 Det är den militära sakkunskapens bevismaterial på hur långt människan kommit i sin förnedring, hur hopplöst 

fjärran vi alla befinner oss från det världsförnuft, som skulle kunna ge oss andra och vettigare problem att syssla 

med och andra perspektiv på tillvaron och framtiden. Ser man utredningen – ur denna känslomässiga synvinkel, 

så vill man helst utbrista: åt helvete med alltsammans!
99

 

 

Tredje världskriget eller atomkriget är fruktansvärt, en ohygglig katastrof och förödelse, ett 

namnlöst lidande, en mardröm, skadar allt levande inom stora områden och lägger städer i spillror. 

Det gör ingen skillnad på civil eller militär och lämnar efter sig sådan förödelse att mänskligheten 

måste på nytt acceptera grottillvaron.
100

  Det finns inget luftförsvar i världen som kan hindra 

atombomber och civilförsvar blir en meningslöshet.
101

 Artiklarnas rubriceringar är 
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talande: ”Förberedelse till folkmord”, ”Krig år 1960 en mardröm”, ”Hemortens försvar” 

och ”Morgondagens vapen”. Det är också en stor spridning politiskt här bland tidningarna. 

Citatet ”grottillvaron” är taget från den liberala tidningen Nerikes-Allehanda med artikeln 

Morgondagens vapen publicerad i februari. Här lyfter man också fram stormaktsblockens ansvar, 

det är först om de skulle gå till anfall mot varandra som så gigantiska resurser skulle sättas i rullning. 

I något fall, har man också fått nys om den nya koboltbomben och i samband med den har en av 

världens främsta forskare förklarat att områden kan bli dödligt radioaktiva upp till 35 år efter 

området ”belagts med koboltbomber.”
102

 Koboltbomber var och är fortfarande en av de absolut 

värsta påtänkta varianterna av vätebomber så rädslan inför den var väl befogad,
 103

 men notera 

också ordval och plural, att belägga ett område med koboltbomber innefattar en betydligt större 

mängd. Henrik Sjövall har här visat att armén fram till 1954 endast räknade med enskilda atom-

bombsdetonationer i krigsspel och övning,
104

 så idén om att belägga områden på detta sätt som 

beskrivs här måste har sitt ursprung i något annat än armén. En möjlighet är att rör sig om minnet av 

andra världskrigets krigföring, och att man infogade nya bomber till minnet av bombräderna med 

hundratals flygplan.  Ett annat exempel finns i Expressen, här skriver man att inget luftförsvar i 

världen kan hejda alla ”inflygande bombplan”
105

 Dock skulle man bara några år senare inom 

militären även där räkna med betydligt större mängder bomber. 

   Det är inga upplyftande visioner som ventileras. Gemensamt är att kriget som eventuellt kommer 

är något som rör alla. I tidningen Upsala publicerades artikeln ”Försvar och ande”, en artikel med 

stark appell till mänsklighetens själsliga liv. Här hänvisar författaren till ”gamle Tellus”
106

, ett 

ordval som är intressant. Det skulle dröja några få år innan Sputnik skulle sätta igång 

rymdkapplöpningen på allvar men forskning kring rymden växte ordentligt under perioden. Att 

använda benämningen Tellus förflyttar perspektivet betydligt längre ut än vad ordet världen gör. 

Det ger det annalkande hotet en global karaktär som också återkommer i ordval som mänsklighetens 

öde och civilisation. I artikeln tar dessutom ”gamle Tellus” ett eget beslut och åker till någon 

avlägsen vintergata efter att ha konstaterat att allt är förstört. Det handlar alltså om ett val, beslutet 

att stanna i förnuftets galax togs inte. 

   I Norrköpings Tidning från den 2:e februari skriver författaren om ”den samlade bilden av de 

dödsbringade krafter som mänskligheten har i sin hand”107
 Att ha något i sin hand innebär att man 

också att man har kontroll över något och här möter vi bilden av det moraliska valet som 

mänskligheten har att göra, ty hur tekniska maskinerna än blir ska de dock ”betjänas av 

människor”.
108

 I Norrländska Socialdemokraten skriver man om det totala kriget och konstaterar 

bittert att den tiden är förbi, då krig var soldaternas och militärens sak, i vår dag är det lika mycket 

civilbefolkningens sak. NSD:s redaktion vill dock att vi ska känna förtröstan, för möjligheterna att 

överleva atombomben med livet i behåll år mycket större än vad man tidigare trodde.
109

 

   Som jag tidigare var inne på finns det en ganska stor åtskillnad på karaktären av texterna beroende 

på om det är en civil- eller militärperson som har författat den. Ett exempel är kapten C.G. Eklund. 

Han förekommer i ett antal artiklar och är en ivrig debattör 1954. I Norrbottenskuriren den 8:e 

oktober publiceras en av hans artiklar där han kritiserar de överdrivna uppfattningar som han anser 

sig uppleva: 

 
 Det framstår allt klarare både utomlands och för vår del att ett kommande krig kräver såväl moderna som 

traditionella stridsmedel och att talet om ett ”tryck på knappen-krig” är att hänföra till science fiction eller 
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önsketänkande.
110

 

 

Han är också en ivrig anförare av civilförsvarets roll och vad man kan göra för att skydda sig mot 

krigets fasor. Normalskyddsrum och bergfasta skyddsrum skall byggas. Exakt vad ett normal-

skyddsrum är framgår sällan, dock kan till och med så kallade ”primitiva skyddsrum” göra stor 

nytta skriver Eklund i en annan artikel i Upsala tidning och man kan väl föreställa sig att ett 

normalskyddsrum i detta fall torde vara något bättre än ett primitivt sådant: 

 
 Erfarenheterna från Japan lär oss emellertid att primitiva skyddsrum kan ge gott skydd även om en  atombomb 

detonerar i närheten. Under alla förhållanden kommer skillnaden i antalet dödade och skadade att bli mycket stor 

om man jämfört ett fall då människorna befinner sig i normalskyddsrum med ett fall då dessa icke uppsökts.
111

 

 

Det är också ett ganska torrt språk som används, byråkratiskt och vetenskapligt där man jämför 

potentiella utfall. Även här finns det en åtskillnad mellan militär och civila författare. Det kanske ter 

sig som ett märkligt påstående att hävda byråkratiskt tonfall här men sätt saken i relation till hur 

man i annat fall skulle kunna skriva. Vad som egentligen står är något självklart som skrivits om i 

ett slags vetenskapligt språk; har du inte hunnit söka skydd när bomben slår ner så brinner du upp.  

Lägg speciellt märke till betoningen på ”då dessa icke uppsökts”, motsatsen till detta blir ”då dessa 

uppsökts” och antyder att det handlar om ett val som individerna har gjort. Du har antingen uppsökt 

eller icke uppsökt. Men i ett realistiskt fall torde det mer handla om tiden man har på sig att söka 

upp ett skydd eller inte och huruvida de finns tillgängliga i din närhet. Det är inte heller individen 

på marken som fattat beslutet om att fälla bomben, men ansvaret för sin egen överlevnad läggs på 

henne.  

   Ja, vad gör man i en sådan värld som målas upp här? Marie Cronqvist har varit inne litet på detta 

område i sina artiklar. ”Svabben och hinken”
112

 hjälper måhända inte mot ett atombombsanfall men 

det gäller att ”bedöma läget i vårt eget land, som måste inrätta sin tillvaro och sörja för sin trygghet 

såsom en liten del i denna oförnuftiga värld.”
113

 Det är detta puritanska etos som Cronqvist skriver 

om, att neutralisera det psykologiskt outhärdliga, projicera ner de problemen som man upplevde på 

global nivå till något hanterbart och lokalt, något som man kunde öva bort i kvarterets brandövning 

eller genom försvarets fältövningar i Bergslagen.
114

 Det kräver dock att man lägger en hel del 

pengar för att kunna göra sådana satsningar. I Skånska Dagbladet citerar man försvarsministern 

Sven Andersson som i en debatt konstaterade att, 2 miljarder till försvaret är förvisso en dryg 

summa, men så länge de nuvarande motsättningarna mellan Öst och Väst består kan försvars-

kostnaderna inte begränsas: ”Men kan den skydda oss från att dras in i ett eventuellt krig och om 

skulle så ske rädda oss från undergång, är priset inte för högt”
115

 

   Sammanfattningsvis kan sägas att föreställningarna som framfördes i svensk press under 1954 var 

till största del dystopiska i sin utformning, även de som har med sig en något ljusare bild
116

 

presenterar de olika vägarna som mänskligheten har att välja emellan och inrymmer således båda 

visionerna. Kriget är närstående, totalt, och berör alla och både mängden artiklar och karaktären hos 

dem pekar på att krigshotet upplevs som är närstående, att det upplevdes som en tidsfråga. 

Framförallt pekar just visualiseringen av hotet över svensk mark på det, att man tänker sig att kriget 

kommer att flytta upp till Skandinavien. Att använda ordet totalt här innebär inte bara totalt krig i 

traditionell mening utan det innebär också en global dimension, där hela civilisationen och 
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mänskligheten som ras står på spel. En ganska stor skillnad finns dock att skönja i texten beroende 

på vem som skriver. Tydligt är att mänskligheten och civilisationen står inför ett tredje världskrig 

som i sig också innebär det apokalyptiska slutet, skribenterna beskriver detta både i termer av 

globala katastrofer och i vissa fall på enskild lokal nivå.  

   Försvarsminister Anderssons ordval bör också slutligen beaktas. Han kopplar samman 

motsättningar i internationell politik med begrepp som undergång och därtill finner lösningen i 

ökade försvarsanslag. Sverige blir på så vis också centrum för undergången eftersom undergångens 

karaktär är global och rör mänsklighetens som helhet. Det fanns dock enligt honom ett sätt att 

undvika katastrofen: 2 miljarder till försvaret. 

 

3.3 Motståndsviljan och dess betydelse för försvaret och 
civilförsvaret 

 
Först om den felaktiga föreställningen, att allt försvar är gagnlöst i atombombens tid, skulle vinna insteg i vårt 

folk, vore hoppet förbi. Som att söka skydd genom att begå självmord.
117

 

 

I källmaterialet från 1954 har jag samlat 28 artiklar av 98 som på något sätt diskuterar 

motståndsviljans vikt för civilförsvaret i Sverige.
118

 Precis som föregående kapitel är det en 

kategorisering där texterna får väldigt annorlunda utformning beroende på var författaren står i 

förhållande till svensk anskaffning av atomvapen. Den är dessutom sammanflätad med det förra 

ämnet i den bemärkelsen att man ofta först presenterar framtidsperspektiven för att sedan över gå 

till en diskussion om vad som anstår svensken att göra. 

Låt mig illustrera med ett exempel: 
 
 Kasta inte yxan i sjön, att gripas av självuppgivelse därför att framtidsperspektiven ter sig skrämmande. Vad som 

gäller är att hålla motståndsviljan och känslan för försvaret levande, att bygga vidare på försvaret och göra den 

praktiska tillämpning som den tekniska utvecklingen kräver och våra resurser tillåter.
119

 

 

I detta exempel återkommer egentligen alla de tre teman som jag hittills tagit upp, först och främst 

är det den mörka framtiden, motståndsviljan och för försvarets del är det den tekniska utvecklingen 

som står som lösningen på problemet. Med den bilden av framtiden som presenterats i föregående 

kapitel är det ingalunda märkligt att man befarade defaitism och uppgivelse hos befolkningen, några 

andra artiklar än exemplet ovan lyfter också problemet. Kvällsposten skriver i april 1954 att det är 

förståeligt att det svenska folket ryckts med av den s.k. ”atom-psykosen”
120

 med tanke på de nya 

atomvapnen. I något fall beskrivs det som naturligt.
121

 I tidningen Upsala är man skeptisk, det ska 
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   ÖC 20/5 1954 Till det yttersta. 
118

   Arbetarbladet 20/5 1954 Sverige och atombomben; AP 27/4 1954 Civilförsvaret; AP 19/5 1954 Sverige och 

atomkriget; AP 2/11 1954 Moderniserat försvar; Barometern 29/7 1954 Atomkriget och vi; DD 21/10 1954 

Atombomber och försvar, E.G.C. Brandt; EK 2/11 1954 Det nya försvaret; EK 19/5 1954 Kategoriskt besked; KVP 27/4 

1954 De värnpliktiga och atomskyddet; NK 5/8 1954 Det totala försvaret, kapten C.G. Eklund; Norr T. 10/2 1954 Krig 

år 1960 en mardröm; Norr T. 19/5 1954 Ett klart besked; Norr T. 19/5 1954 Militär trupp; Norr T 16/7 1954 Svenskt 

civilförsvar, överste Esse Lindskog; NSD 20/5 1954 I atombombens skugga; NSD 11/6 1954 Atombomben och 

småstaterna; Ny tid 20/10 1954 Försvarsorganisation i atomåldern; Upsala 22/4 1954 Den stora oron; Upsala 19/5 1954 

Atombomben och vi; Upsala 26/7 1954 Har civilförsvaret blivit överflödigt? kapten C-G Eklund; UNT 7/7 1954 

Svenskt atomvapen?; UNT 19/5 1954 Vätebomben och vårt försvar; SKD 12/2 1954 60-talets krig; SKD 8/5 1954 

Försvarets kostnader; SKD 19/5 1954 Atomdebatt i riksdagen; SKD 29/11 Hemortens försvar; Vestmanlands Läns 

Tidning 19/5 1954 ”Inte ens hot om atomkrig”; ÖC 20/5 1954 Till det yttersta. 
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   Norr T. 10/2 1954 Krig år 1960 en mardröm. 
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   KVP 27/4 1954 De värnpliktiga och atomskyddet. 
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   SKD 19/5 1954 Atomdebatt i rikdagen - ”Det är naturligt att vi alla gripes av skräck inför detta vidunderliga 

förstöringsmedel. Det är lika naturligt att vi kräver att internationella överenskommelser skall träffas om förbud mot 

dess användning. Det har inte lyckats och det är tveksamt om det kommer att lyckas att uppnå enighet i denna för 

mänskligheten i bokstavlig mening vitala fråga.” [...] Ett fruktansvärt ansvar vilar idag på de ledande statsmännen 
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civilisationens existens.” 
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mycket till för att statsministerns tal och ljusa förhoppningar om nuvarande skyddsrum ska ge 

befolkningen trygghet.
122

 Men i de flesta fallen rör det sig ändå mellan en ton av hoppfullhet och 

direktiv till befolkningen. I den socialdemokratiska Ny Tid berättar man att mycket ändå talar för att 

vi skulle kunna bestå provet. Vårt lands naturliga förutsättningar att uthärda en bombning även med 

inslag av atomstridsmedel får bedömas vara relativt gynnsamma.
123

 Vem som bedömer och vilka 

förhållanden det gäller som är gynnsamma får vi tyvärr inga bra svar på i artikeln. 

   Det gäller att med svabben, hinken och skyddsrummet övervintra ett kommande krig, och i före-

ning med försvarsviljan förblir Sverige också en fri nation.
124

 Norrköpings Tidnings redaktion 

menar att vi får lita till våra svenska urberg och till forskningen,
125

 och i en annan artikel noterar de 

att försvaret har redan ställt om till atomålderns nya strategier, det gäller nu att hemortsbefolkningen 

vill försvara sig.
126

 

   Norrbottenskuriren noterar att ska vi överleva i denna påfrestningens stund gäller det att 

planeringen är fast förankrad i folket, paniken är fiendens medel.
127

 Det är dessutom viktigt att rätt 

underlag presenteras för allmänheten och ett stort ansvar läggs på den som ”fäktar med pennan” att 

civilförsvarets fötter kan bära sin börda påpekar överste Esse Lindskog i Norrköpings Tidning.128
 i 

Upsala tidning kommer kapten C. G. Eklund tillbaka i artikeln Har civilförsvaret blivit överflödigt? 

och konstaterar att civilförsvarets uppgift har blivit svårare, och fiendens handlingslinjer idag är att 

skrämma upp befolkningen med överdrivna fakta om atombombens effekter.
129

 Vi får alltså inte låta 

oss luras av dem. I Skånska dagbladet skriver man återigen om försvarsministern, och han under-

stryker att det inte finns någon anledning att gripas av panik inför de förvisso fruktansvärda 

stridsmedel som numera existerar.
130

 Några skribenter vill också påpeka att motståndsviljan är 

förankrad i att svenskt försvar kan följa med i utvecklingen: 

 
 Det råder inte den minsta tvekan om att innehavet av atombomber skulle mer än något annat avskräcka en 

 fiende på samma gång som det skulle stärka truppernas och hemmafrontens motståndskraft.
131

 

 

Som går att läsa ovan anser några att först när svensken blir utrustad med egna atomvapen och den 

menige kan känna sig stärkt av lika villkor kan försvarsviljan frodas. Kommer motståndsviljan 

kunna upprätthållas, om det tvingas stå ”för fot gevär”
132

, när landet härjas av krafter som vi inte rår 

på utan atomvapen? Andra menar att motståndsviljan ligger i civilförsvarets uppbyggnad.
133

 

Cronqvist pekar i sin analys av 1952 års Om kriget kommer på delar av den som lyfter upp detta, 

framförallt så menar man att arbetet och plikten hjälper själen i svåra stunder och att landets 

fortbestånd hänger på ditt deltagande.
134

 Senare under 1950-talet gjorde man en del Gallup 

opinionsundersökningar vars syfte var att utröna svenskens försvarsvilja och resultaten finns 

presenterade i Per Ahlmarks bok Den svenska atomvapendebatten.
135

 Undersökningarna visade, 

med mer eller mindre tillförlitliga resultat, att motståndsviljan hos svenska folket ökade med 
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   Upsala 19/5 1954 Atombomben och vi. 
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   Norr T. 19/5 1954 Ett klart besked. 
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   Norr T. 19/5 1954 Militär trupp. 
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   NK 5/8 1954 Det totala försvaret kapten C.G. Eklund; SKD 29/11 Hemortens försvar. 
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   Norr T 16/7 1954 Svenskt civilförsvar, överste Esse Lindskog. 
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   Upsala 26/7 1954 Har civilförsvaret blivit överflödigt? kapten C.G. Eklund. 
130

   SKD 8/5 1954 Försvarets kostnader. 
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   SKD 12/2 1954 60-talets krig. 
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svenska atomvapen men minskade utan.
136

 Enligt Ahlmark gav undersökningarna stoff till en ny 

stor debatt, där olika hypoteser om motståndsviljans upp och nedgång ventilerades. Nedgången, 

menade framförallt högerpressen, berodde huvudsakligen på AMSA (Aktionsgrupp mot svenskt 

atomvapen) och det socialdemokratiska kvinnoförbundets verksamhet, deras skräckpropaganda. 

Och det var Sveriges kvinnor som hade blivit utsatta för propagandan i större utsträckning än 

männen.
137

 

   Nära sammankopplad med motståndsviljan finns också tal om de svenska skyddsrummen. Här 

sammanfaller diskursen och den sociala handlingen för Sveriges del på det kanske mest tydliga sätt. 

Då är det inte längre bara tal som hör till science-fiction. Då har diskursen format ett handlings-

mönster i det svenska folkhemmet. I den liberala tidningen Vestmanlands Läns Tidning, diskuterar 

man en debatt i riksdagen med statsminister Erlander där han fått frågan huruvida skyddsrummen 

fyller någon funktion: ”Är det någon mening i att vi i bostadsbyggandet håller fast vid kraven på de 

fördyrande skyddsrumsanläggningarna?” en befogad fråga och med vägledning av Erlanders svar 

konstaterar man att skyddsrumsanläggningarna både i traditionell mening och för atomkrig ingår i 

den ”beredskap som är nödvändig”.
138

 

   Wilhelm Agrell menar att det var år 1954 med ÖB:s betänkande ÖB-54 som gav en ordentlig push 

i riktningen mot skyddsrumsbyggande och gav en stor inverkan på civilförsvarets omformning. I 

civilförsvaret inför atomåldern från 1955 föreslår man att planerna på hemskydd och skyddsrum i 

nära anslutning till hemmet skulle skrinläggas till förmån för en plan där varje stad skulle utrymmas 

i sådan hög grad att högst 15000 människor skulle bo kvar. Detta med syftet att tätorten då skulle 

tappa sin kärnvapenvärdighet. En sådan plan krävde planläggning, och mycket av det. 2,5 miljoner 

svenskar skulle inkvarteras utanför hemmet på ett eller annat vis och varje medborgare var tvungen 

att ha kunskap om de flyktvägar som skulle användas.
139

 

 
Vi har kommit ett stycke på väg mycket tack vare en ’givmild’ natur. Våra berg erbjuder ett skydd som ingen 

bomb kan slå igenom. Vi har planlagt evakuering i stor skala från våra största och mest utsatta tätorter, vilka 

hyser tre miljoner invånare. Civilförsvarets utrymnings- och inkvarteringstjänst omfattar en personal på 130.000 

personer. Det ger ett mått på uppgiftens omfattning och det visar att det ligger allvar bakom våra förberedelser.
140 

 

Civilförsvaret räknar enligt nu gällande organisation inte mindre än 600.000 personer. 

Utrymning av hotade områden t.ex. städer såsom Stockholm och Malmö måste komma i förgrunden.
141

 

 
Det är alltså tal om ett projekt med enorma proportioner och en planering som berör hela samhället 

och mitt i det fanns motståndsviljan som en förutsättning för att det ska lyckas. Få länder skulle vara 

så väl förberett som vårt.142 

   Sammanfattningsvis verkar det som att begreppet motståndsviljan var nära sammankopplad med 

civilförsvarets utformning, och att man oroade sig för att den skulle undergrävas. Det psykologiska 

försvaret skulle hållas starkt oavsett hur framtidsutsikterna såg ut, detta var en förutsättning för att 

hela försvarsorganisationen skulle lyckas. Motståndsviljans retorik bekläds med en del vädjande till 

den inhemska naturen och en slags stolthet över den svenska förmågan att planera och organisera 

inför kommande problem. Till hjälp fanns det militära försvaret, med eller utan atombomber, och 

civilförsvaret i form av våra skyddsrum, insprängda i det svenska granitberget och den enorma 

planeringen för evakuering av bebodda områden. I kombination med motståndsvilja, civilförsvarets 

organisation och anläggningar samt det militära försvaret skulle man alltså överleva det hemska 

krig som väntade, men alla måste vara med för att det ska lyckas. 
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4.1 Den tekniska utvecklingen och atomålderns krav 
 

Av 98 artiklar 1954, innehöll 44 av dem teman som med lätthet passade in under denna kategori. 

1960 blev urvalet 13
143

 artiklar av 87 möjliga. Utöver att intresset för denna typ av retorik verkar ha 

sjunkit är språket ungefär det samma. Nytt för 1960 är ord som robot, rymd och ballistisk i 

källmaterialet. I något fall introduceras också begreppet ”robotålder”
144

 som antyder att en ny 

revolution inom vetenskapen har kommit till stånd. Dessa nya begrepp hänger samman med raket-

tekniken som utvecklades drastiskt sedan framförallt Sovjets lyckade uppskjutning av Sputnik 1957 

i atmosfären, det innebar att man på amerikansk sida insåg att den röde ryssen var kapabel att sända 

kärnvapenmissiler över Atlanten utan att man behövde några bombplan. För källmaterialets 

vidkommande får dock dessa nya ord inte samma genomslag som atomålder och atomepok hade 

1954.  

   Annars är mycket sig likt: tekniken går snabbt framåt, tidsenligt försvar är av vikt och det gäller 

att hänga med i utvecklingen för att inte försvinna i det totala krigets påfrestningar.
145

 En tendens 

som är genomgående är att artiklarna 1960 är betydligt mer inriktade på en politisk riktning, man tar 

tydligare ställning i atomvapenfrågan och de som använder denna typ av retorik med teknikens 

utveckling syftar gärna till att Sverige borde omvärdera atomvapenkommitténs rekommenderade 

linje. 

   Ett sådant speciellt fall är en artikel i Dagens Nyheter under rubriken Sabeltandad tiger? 

Skribenten är militär och för ett resonemang om att den som inte anpassar sig till tidsåldern kommer 

att bli lidande av det och jämför ett Sverige utan kärnvapen som ett alltför specialiserat rovdjur utan 

jaktmarker.
146

 Något nytt är exempel som pekar på kritik mot att politikerna börjar blanda sig i: 

 
 Hade högsta försvarsledningen i dag haft de befogenheter som ett utredningsförslag vill ge den, skulle vi haft 

 större garanti för att förnyelsen på detta liksom på andra känsliga områden kommer att ske i takt med den 

 militärtekniska utvecklingen.
147

 

 

I något fall talar man om att försvarets avväganden är i grund och botten en fackmannauppgift och 

syftar till att man anser att framförallt atomvapen har blivit föremål för politiska beslut, vilket 

egentligen borde vara militärledningens område.
148

 I Borås Tidning görs en studie av krigsrisken 

och kärnvapnet i ett skandinaviskt perspektiv, framförallt gäller det Norge som har ett otidsenligt 

försvar och här bör det stå klart för varje realistisk bedömare att den skandinaviska halvön riskerar 

att till och med bli föremål för den första stöten så länge varken Sverige eller Norge innehar 

kärnvapen.
149 
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4.2 Krigets fasor: föreställningar om atombombshotet och 
tredje världskriget 

 
Den här rubriceringen som var ganska fruktbar i 1954 års material har också den förändrats i 

grunden, 25 artiklar har teman som berör det eventuella kriget och dess fasor, men det är betydligt 

svårare här att avgöra vad som passar in i denna kategori nu.
150

 Framförallt är det debatten för och 

emot svenska atomvapen som präglar diskussionerna. De betydligt friare associationerna som 

gjordes 1954 har här förbytts mot en mycket mer utpräglad polemik där varje artikel har tagit 

ställning i frågan. Kvar finns en betoning av siffror och statistik på bekostnad av tal om 

mänsklighetens öde: 

 
 Man får med jämna mellanrum veta, att praktiskt inget skydd finns för den radioaktiva strålningen.  Under sådana 

 förhållanden är det oklokt att invagga allmänheten i föreställningen, att man kan få skydd under ett 

 atomvapenanfall. […] Vad inträffar när de åter träder ut ur skyddsrummet?
151 

 

Här skrivs inte specifikt vad som sker när bomben slår ner i Sverige, dock kan vi utläsa vilka tankar 

som ligger bakom: Inget skydd finns mot strålningen efter ett bombnedslag, och hur kommer 

världen vara för den som träder ut ur skyddsrummet? Att skyddsrum kommer vara verkningslösa 

förekommer på andra ställen. I DN den 2:e februari frågar man sig vad diskussioner om ett aktivt 

luftförsvar för hela landet ska tjäna till när engelsmännen redan 1957 ansåg att ett sådant skydd var 

föga möjligt. 
152 

   I Svenska dagbladet den 10:e januari diskuteras vad som skulle ske om Stockholm skulle bli utsatt 

för ett vätebombsanfall nattetid, och här följer ett bra exempel på hur föreställningarna om kriget 

egentligen har förbytts från en öppen mer idébetonad retorik till ett kalkylerande förhållningssätt: 

 
 [O]m en sådan bomb detonerade nattetid på hög höjd utan förvarning, innan utrymning skett, skulle 760000 

 människor dödas och 55000 svårt skadas i Storstockholm inom ett område upp till 3 mil från detonationspunkten. 

 Hade förvarning hunnit ges och de nuvarande skyddsrummen och källarna uppsökts, skulle förlusten i döda 

 minskas till cirka  600 000 – många därutöver skulle dock senare avlida av sekundära skador. 
 Även efter så pass omfattande utrymning och mobilisering, att de förvärvsarbetande inom området  minskat till 

 415000 och utflyttat till förorterna, skulle detonationen efter förvarning kräva 50000 människoliv.
153

 

 

Vidare skriver de att de som finns kvar för driften av staden efter evakueringen måste arbeta så nära 

skyddsrummen som möjligt och vara beredda att även på sin vilo- och fritid behöva hålla sig inom 

skyddsrummens väggar. De starka skyddsrummen håller kanske för en atombomb, men en så kallad 

markdetonation av en vätebomb gör allt meningslöst i vilket fall. Något som är värt att notera i 

utdraget ovan är att de siffrorna som presenteras är hämtade från civilförsvarsstyrelsens utredning 

från 1959. Med det sagt är det inte menat att den därför skulle vara saklig per definition men är 

däremot ett tecken på förankringen i politiken. Skribenten fortsätter med att förklara att 760 

miljoner kronor skall betalas över en 10 års period för att bygga upp det svenska civilförsvaret 

enligt planen.
154
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Den 25:e mars skriver Helsingborgs dagblad om den självskyddskampanj som ska lanseras till 

hösten 1960: 

 
Det största problemet i händelse av krig är hur de väldiga utrymningarna från städerna skall organiseras och lösas.  

Att de måste ske är en självklarhet 1960. Halva Sveriges befolkning ska bort! Beredskapsutrymning för alla orter 

med mer än 10000 invånare planeras, slutlig utrymning sker i alla städer med mer än 30000 invånare och 

genomförs först vid ökat krigshot.
155

 

 

Att det måste ske är en självklarhet 1960, det verkar alltså som att det finns något allmänt 

vedertaget här, åtminstone förutsätter skribenten det. Självskyddsidén beräknas kosta mycket tid 

och pengar och i vår trygga vardag och i vår ”vällevnadstid” finns det skäl att minnas att när som 

helst kan det ta slut.
156

 Civilförsvarssverige måste också komma ihåg att i det kritiska läget får 

ingalunda improvisationer förekomma, kontrollen måste i alla situationer upprätthållas skriver 

SVD.
157

 En del skeptiska röster höjs i Östergötlands Dagblad; om det hade gällt allvar, om gator och 

torg hade varit sönderbombade, om folk hade kommit skrämda och nervösa med alla sina ägodelar, 

istället för söndagsklädda som i övningssammanhang? Om merparten av alla fordon redan tagits i 

anspråk, vad kommer hända då?
158

 Vad händer förövrigt om varningen inte kommer i tid? Ivan 

Müller i SvD frågar sig detta och föreslår en ökning av civilförsvarets anslag på 400 miljoner för att 

bygga platser i bergsfasta skyddsrum för 300 000 till.
159

 

   Vänsterpressen, framförallt Ny Dag
160

 har i detta avseende betydligt mer att säga än tidigare. Att 

landet skulle lamslås med fem vätebomber menar de verkar gå försvaret förbi, att försvarets 

övningar är meningslösa i realistiska sammanhang och att de konsekvenserna som försvaret räknar 

med verkar på sin höjd röra sig om ”förgiftad ärtsoppa”, men: 

 
 Folk har börjat tänka efter, och man är i allmänhet på det klara med att ett nytt världskrig skulle innebära slutet 

 för vår civilisation. De svenska civilförsvarsmyndigheterna har beräknat att ett angrepp med fem vätebomber 

 mot de fem största svenska städerna skulle kräva en miljon människoliv. Här framstår det klart att begreppet 

 försvar i vätebombernas tidevarv helt saknar täckning vad folket beträffar.
161

 

 

Hilding Hagberg, riksdagsman i andra kammaren och ordförande för SKP under perioden skrev om 

den enligt honom illusorisk strategi som den svenska militären bedrev. Vad skulle finnas kvar av 

Sverige egentligen om vi angreps av någon med större atomvapenarsenal än vi? 

 

 [O]m man använder sig av flera atombomber än Sverige har, om man brukar dem mot kommunikationer, 

 krigsmaterielfabriker och rustningsförråd och därtill placerar ett dussin större bomber mot våra storstäder – vad 

 återstår då av de svenska förutsättningarna? Det enda som i så fall återstod vore ruiner, ett i grunden sönderslaget 

 land och ännu en krossad militär illusion.
162 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att den mer öppet ventilerade föreställningen om mänsklig-

hetens öde och civilisationens undergång som fanns 1954 i svensk press har förbytts till att 

betraktas som något som hamnat i bakgrunden. I stället för att diskutera ett atombombnedslags 

effekter diskuteras utredningar och statistik, planer och utrymningsövningar för att kontra 

problemen. En byråkratisering och domesticering av hotet har här påbörjats. Det är ingen slump att 

siffrorna och statistiken får överhanden, att beskriva hot som något hanterbart genom att ge dem en 

siffra och en planerad lösning är ett sätt att känslomässigt hantera det ohanterliga. Underliggande 
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verkar det finnas en oro inom diskussionen rörande det enorma civilförsvarsprojekt som Sverige 

bedrev om det egentligen kommer spela någon roll när kriget bryter lös.  

   Vänsterpressen har också vaknat år 1960 men är inne på att angripa den konservativa höger-

pressen, militärens åsikter och budgetförslag och inte förslagens grundläggande premisser. De 

föreställningar som där används som grund för argumenteringen är även den underbyggd på ett 

liknande sätt som i andra politiska läger, skillnaden ligger endast i hur man önskar tackla kalla 

krigets problem. Precis som i föregående kapitel är också alla artiklar starkt präglad av atomvapen-

debatten under perioden. Endast ett fåtal artiklar är på något sätt frikopplade från den, de flesta tar 

ställning på ett eller annat sätt.  
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4.3 Byråkratisering och domesticeringen av 
atombombshotet 
 
Jag har tidigare i detta kapitel talat om att diskussionerna i svensk press 1960 var mycket tydligt 

präglad av atomvapendebatten som precis hade nått sin kulmen året innan. En sådan tendens fanns 

att skönja även 1954 men var inte alls så tydlig, 1960 är den praktiskt taget överallt. Hilding 

Hagberg lyckades sätta fingret på det redan då när han skrev i sin kritik att militärledningen vill ha 

frågan diskuterad på ”expertnivå”.
163

 Domesticeringen fungerar som en strategi att behålla 

dominansen över en diskurs genom att förmildra hotet genom att plocka ner stora abstrakta hot till 

en vardaglig nivå, ett slags vardagliggörande av atombombshotet. Detta görs genom att blanda 

negativt laddade begrepp med positivt laddade ting, verksamheter och ord. Till exempel genom att 

nyttja bergsfasta skyddsrum som ska skydda mot atomvapen med folkbildningsverksamhet och 

hobbyrum. Byråkratiseringen fungerar som en strategi att avgränsa tillgängligheten av en diskurs 

genom att förvränga begrepp och ord med förkortningar och akronymer. På så sätt gör man 

diskussionen exklusiv för en viss skara, resonemangen ska föras på ”expertnivå” så att okunniga 

motståndare inte kommer fram i debatten. 

 

4.3.1 Byråkratiseringen 
 
Det bästa exemplet under denna rubrik är den så kallade ”skyddsforskningen”.

164
 Vad skydd och 

forskning innefattar kräver ingen vidare exemplifiering men i kombination blir det svårare. Vad som 

innefattades under rubriken skyddsforskning var framförallt civil kärnenergiforskning, men samma 

forskning var i stort sätt grundläggande för framställning av atomvapen.
165

 År 1959, i och med det 

beslut om uppskov i försvarsfrågan som den socialdemokratiska atomvapenkommittén 

rekommenderade ingick också beslut om ”utvidgning” av skyddsforskningen. Motivet bakom den 

formuleringen var alltså att man önskade hålla alla handlingsalternativ öppna eftersom forskningen 

än så länge var i ett relativt tidigt skede, det var ett politiskt spel som pågick enligt Agrell inom det 

socialdemokratiska partiet för att undgå kritiken från motståndarsidan. Utvidgningen betydde i 

praktiken alltså att forskningen skulle fortgå som vanligt tills dess att ett beslut om slutgiltig 

konstruktion av atomvapen över huvudtaget kunde fattas. Tills dess skulle konstruktionsdelen av 

skyddsforskningen hållas hemlig.
166

   

   ”Vidgad skyddsforskning”
167

 låter i vilket fall, hemligt eller ej, inte lika våldsbetonat som att 

forska fram atombomber till militära praktiska ändamål. Såhär skriver Expressen den 15 janurai 

1960: 
 
 Inom begreppet skyddsforskning ryms obestridligen, om det tillämpas konsekvent, de undersökningar som f.n. är 

 aktuella för att bevara vår kommande val och handlingsfrihet.
168

 

 

Givetvis gick det här inte kritikerna förbi, många exempel finns från både höger och vänsterhåll om 

att detta begrepp borde klargöras.
169

 I ett fall citeras också hr statsminister Erlander som menar att 

på de av kommittén angivna grunderna ”kommer skyddsforskningen och en konstruktionsforskning 

under de närmsta åren sammanfalla”.
170

 Vidare vill man också göra skillnad på små och stora 
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atomvapen, samt taktiska och strategiska. Små och svaga laddningar är vad FOA förväntas forska 

fram enligt UNT: ”Man räknar med att uppnå så kallad taktisk effekt med färre vapen och för 

mindre kostnad än med krutvapen”
171

. Men gränsdragningen här är väldigt luddig och oklar, vad är 

taktisk effekt? Exakt vad som gör en atombomb liten förklaras heller inte. Dessutom försäkras att 

det inte är tal om några stora strategiska vätebomber.
172

  Lite krasst kanske man kan säga att en 

atombomb blir först liten i förhållande till vätebomben, men det gör den knappast mindre i 

praktiken. I DN från mars 1960 finns ett sådant exempel när en byråkratiseringsstrategi används för 

att förvilla bort läsaren från negativa konnoteringar. 
 

 Terrorbalansen är ett faktum. En konsekvens härav har blivit att intresset i allt högre grad kommit att knytas till 

 vapen som är användbara i taktiska sammanhang. Atomvapnen har redan utvecklats på det sättet. Gasstridsmedel 

 och biologiska stridsmedel lämnar till skillnad från kärnvapen den döda materian opåverkad.
173

 

 

Något som lämnar ”den döda materien opåverkad” låter inte lika hemskt som säga att: Radio-

aktiviteten efter kärnvapen, strategisk eller ej, kontaminerar allt. Utöver alla levande djur och 

människor, även skog, mark, växtlighet och vatten.  

   De olika användningarna av synonymer för uranbomber och vätebomber är också ett tydligt 

exempel.  Atom/kärnstridsmedel, kärnvapen och speciellt kärnladdningar har inte samma direkta 

lexikala innebörd som ord sammansatta med bomb, till exempel atombomb och vätebomb. Ordet 

laddning och medel ger inte samma direkt dödliga association som bomb, ett förhållande som också 

gäller i mellan atom-, väte- och kärn-. 

 

4.3.2 Domesticeringen 

 

Jag vill återigen uppmärksamma Marie Cronqvist under denna rubrik. Hennes artikel i Historisk 

tidskrift omnämnd i tidigare forskning ger en god insikt hur begreppet domesticering av 

atombombshotet kan appliceras på 1960-talets Sverige. I mitt källmaterial finns det också några 

goda exempel: 

 
I fredstid utnyttjas lokalerna [skyddsrummen] bl. a. som gymnastiksal åt den närbelägna flickskolan, den fria 

folkbildningsverksamheten har i skyddsrummet flera lokaler och dessutom finns där hobbyrum i stort antal. […]  

En Västeråstidning kallar utrymningsövningen för en gemytlig jätteutflykt. Många fattade väl också bilfärden i 

en lång transportkolonn av personbilar ut från staden som ett välkommet avbrott i vardagslivets tristess.
174

 

 

Här har skyddsrummen eller så kallade ”lokalerna” som i sig var byggda med det framtida krigets 

fasor för ögonen fått en ny prägel som en naturlig del av folkhemmet, med dess 

folkbildningsverksamhet och hobbyrum. Själva civilförsvarsövningen i Västerås som man här ovan 

syftar till tolkades dessutom som en söndagsutflykt av många. Det går också att använda sig av 

avsnitt 4.2 i detta avseende eftersom fokuset på statistik och utrymningsplaner är också en form av 

domesticering. Hotet av total förintelse omvandlas till gripbara siffror med förmildrande effekt trots 

att de kanske inte har den positiva konnoteringen som framkommer i genom ord som hobbyrum och 

flickskola i citatet ovan. 
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4.4 Strategier för att hantera  
hotet mot det militära synsättet 
 
 
I tidigare forskning diskuterades Edward Shiappas domesticerings- och byråkratiseringsbegrepp och 

i kapitlet exemplifierades hur denna typ av strategi  även var aktiv i svensk press redan under 1960-

talet. Tim Marshall och Roger Fowler uppmärksammade i sin artikel vilka strategier som används 

för att aktivt bekämpa de hot som kan väckas mot en hegemonisk diskurs. De lägger också ett 

genusperspektiv på atomvapendebatten i Storbritannien och visar hur kritiken mot diskursen 

förknippas med det man ansåg vara kvinnliga egenskaper och angriper på så sätt kritikerna genom 

det. Till exempel genom att demonstrerande kvinnor ur labourrörelsen i första hand kritiseras som 

dåliga mödrar innan demonstrationens egentliga syfte lyfts upp. På så sätt förminskar och förlöjligar 

man kritiken som osaklig.
175

 

   I det källmaterial som här har undersökts finns det anledning att göra en liknande analys för 

svensk pressdebatt. Ordföranden för det socialdemokratiska kvinnoförbundet Inga Thorsson 

angrepp under hösten 1960 en informationsfilm för värnpliktiga där man ställde krav om att Sverige 

måste skaffa atomvapen. Hennes hårda kritik fördes fram i ett tal i Malmö och riktade sig mot 

militärledningen, hon ansåg att även herrarna i armén skulle respektera det beslut som 

atomvapenkommittén året innan hade rekommenderat och som också blev verklighet. Det skulle 

inte bli tal om att militären på egen hand gick och propagerade för svenska kärnvapen när saken 

ansågs vara utagerad. Inga Thorsson hade själv suttit i denna kommitté och varit delaktig, trots det 

hade det tidigare under året lyfts några frågetecken huruvida kommittén var enad eftersom hennes 

egna utsago var att svenska atomvapen aldrig skulle bli verklighet, emedan Erlanders utsago rörde 

sig i riktning kring ”vidgad skyddsforskning” som i princip skulle ge Sverige valfrihet när det väl 

gällde. Det verkade alltså som att den manliga socialdemokratin hade det relativt klart för sig att 

saken bara skulle skjutas upp medan kvinnoförbundet såg det hela som utagerat.
176

 Mycket av detta 

kan förklaras med det som jag tidigare nämnt att det socialdemokratiska partiet hemlighöll 

konstruktionsforskningen och att olika retoriska grepp användes för att förleda bort 

uppmärksamheten härifrån. 

   Så vad som händer när Inga Thorsson kritiserar den informationsfilm som försvaret visar är att 

man från alla läger utom det kommunistiska genast angriper hennes utsago.
177

 Från vissa håll 

angrips hennes så kallade pacifism som direkt hotande och inbjuder till rysk invasion. 

Hennes ”strutsmentalitet” är synnerligen farlig: 

 
 Genom att sätta troll i allt som rör kärnvapen lyckas man endast skapa panik, en panik som är farlig så länge 

 någon stat som är utrustad med kärnvapen kan tänkas gå till anfall mot någon annan stat, vare sig denna har 

 kärnvapen eller ej. Men som sagt, sakskäl har aldrig besvärat fru Thorsson.
178 

 

Hon angrips för att inbilla svenska soldater att atombomber är ofarliga, kvinnorörelsens kritik anses 

vara onyanserad och aggressiv samt den pacifism (ibland radikalpacifism) som Thorsson 

representerar betyder vid invasion ett fullständigt utplånande av Sverige som stat. Sist men inte 

minst vill hon också förhindra objektiva uppfattningar och blir på så vis ett hot också mot det 
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demokratiska systemet i helhet enligt Kvällsposten.
179

 Även den socialdemokratiska pressen 

reagerar starkt: Inga Thorsson är ”frimodig och stridbar” har varit ute i ”ogjort väder”, borde ”tas i 

örat” av hr statsministern, hon har grävt upp ”stridsyxan” och hotar att ”spränga partiet”.
180

 

    Inga Thorssons förknippas därtill med AMSA
181

 som var aktiva under perioden med Bertil 

Svahnström i spetsen. Denna aktionsgrupp förknippades och avfärdades ofta som kommunism och 

pacifism, två -ismer som inte var särskilt uppskattade inom ramen för den rådande diskursen.
182

 

Gemensamt för de artiklar som angriper kritik generellt sett mot rådande diskurs är att man i ytterst 

få fall angriper de argument som ligger bakom. För Inga Thorssons del gäller det i synnerhet. Innan 

åsikterna bakom hennes uttalande plockas upp har hon redan nedgjorts på alla möjliga vis, här ovan 

exemplifierade. Samma gäller personer som socialdemokratiske hr Åkerström
183

och SKP:s Hilding 

Hagberg: 

 
 Den högljudda ’fredspropagandan’ av kommunister inom demokratierna och frånvaron av motsvarande 

 propaganda inom kommuniststaterna ger den rätta belysningen åt halten och avsikten i Hilding Hagbergs 

 försvarspolitiska ”linje”. Medvetet eller omedvetet blir varje strävan som avser att undergräva fria nationers 

 försvarskraft under nu rådande förhållanden en björntjänst år demokratins idé och ett stöd för de våldsprinciper, 

 på vilka kommunismen grundar sin existens.
184 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla hot mot den av socialdemokratiska atomvapenkommitténs 

inslagna uppskovslinjen genast avfärdas med en mängd retoriska grepp. Framförallt tillskriver man 

åsikter om nedrustning pacifism och indirekt kommunism eftersom de ansågs bjuda in fienden till 

svensk mark. Nedrustare blir därmed krigsivrare. Framförallt fick Inga Thorsson under 1960 utstå 

väldigt mycket kritik på grund av sina uttalanden och det finns här skäl att använda den analys som 

Roger Fowler och Tim Marshall gjort i sin artikel. Eftersom atombombshotet var starkt förknippat 

med hemmafronten och vardagslivets upplösning kunde den tilltala kvinnorörelsen i en högre grad 

än den manliga befolkningen, därav kvinnorörelsens starka retorik mot. När den kvinnliga kritiken 

togs sig in i svensk press hotades den manliga hegemoniska militärkalkylerande inriktade diskurs 

direkt som fanns där vilket ledde till en frustration som gav upphov till mängder av förolämpningar 

och retoriska fallasier.  

   I antologin Järnkvinnor skriver Gunnel Karlsson om Inga Thorssons konflikt med SAP under 

1960. Enligt Karlsson upplevde både Nancy Eriksson och Inga Thorsson åtskilliga gånger hur deras 

argument avfärdades som ”känslobaserade” från manliga partikamrater och att de var ”fjantiga” och 

bedrev ”sentimentala argument” i deras arbete i atomvapenkommittén.
185

 Karlsson skriver också att 

olika former av härskartekniker förekom från den manliga delen av SAP för att försöka mildra och 

förhindra kvinnoförbundets kritik.
186

 

   Tillsammans med byråkratiseringen och domesticeringen av atombombshotet bildar hotet mot 

diskursen de absolut mest framträdande dragen i svensk press rörande atombomber och civilförsvar 

år 1960. Endast ett fåtal av artiklarna kan frikopplas från det, vilket gör att hela året kan känne-

tecknas som en diskussion under kontroll. De föreställningar om atombombshotet, atomålderns krav 
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och motståndsviljan som framträdde år 1954 har förflyttas till bakgrunden något. 
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5. Resultat 1966 
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1966 års debatt och den politiska utvecklingen 
 

Så småningom under 1960-talet var det inte längre endast Sovjet som blev föremål för internationell 

kritik. Framförallt de yngre generationerna i Sverige tog plats och kritiserade amerikansk 

expansionistisk politik. I samband med det vaknade också på nytt en rädsla för en växande 

kommunism inom Sverige. Med rädslan i bakgrunden menar Andrén och Möller att Sverige gick i 

spetsen för kritiken mot kriget i Vietnam, som ett sätt att avväpna den unga kritiken och knyta den 

till en statlig socialdemokratisk politik.
187

 

   En fredlig världsordning med avspänning är av första rangens betydelse. Under det tidiga kalla 

kriget fanns inte mycket avrustningssamtal att arbeta med för FN, en tid då även Sverige var passiva 

i sin nedrustningspolitik trots att sådant arbete skulle utföras enligt FN:s stadgar. Kärnvapenfrågan 

var den viktigaste frågan i nedrustningspolitiken. Det blev också Sveriges första internationella 

initiativ, den så kallade Undénplanen 1961. Enligt planen skulle ett antal stater bilda en 

kärnvapenfri klubb som skulle visa sig villiga att underteckna ett framtida provstoppsavtal om ett 

sådant kom till stånd.
188

 

   Undénplanen blev en markering för Sveriges neutrala förhållningssätt, som skall ha uppskattas 

mycket av Kreml. Den blev också en faktor i atomvapendebatten på hemmafronten. Undéns 

agerande gav gott gryn till motståndarsidans argument efter 1961.
189  

  Precis som år 1960 är 1966 års pressdebatt och diskussion en diskurs som präglades av politiska 

motsättningar. Det går inte att frikoppla retoriken om ett framtida atomkrig och civilförsvar från 

detta. Atomvapnet och dess effekter är i 1966 års press mer integrerad med frågorna kring 

upprustning kontra nedrustning. Diskussionen har lämnat atomvapendebatten men ämnet ingår i 

frågan om försvarets framtid, då som ett hot som måste tas i tu med. Dock finns det ledare och 

artiklar som faktiskt fortfarande diskuterar ett svenskt atomvapen, trots att arbetshypotesen pekade i 

en riktning mot att diskussionen skulle vara mer eller mindre avslagen 1966. Så var verkligen inte 

fallet. 
 
5.1 Atomålderns krav och den tekniska utvecklingen – nya 
strategier prövas 
 
År 1960 hade begreppet atomålder och framförallt teknisk utveckling, två saker skilda till väsen 

men som ständigt förekom tillsammans, omformulerats från att ha varit något allmänt diskuterat 

1954 till att ha blivit mer använt som ett argument för svensk upprustning generellt sett, med eller 

utan svenska kärnvapen. Detta gäller också 1966 i hög grad. Det är samma typ av retorik som 

förekommer sedan tidigare, men detta år är den förbehållen, precis som 1960, en liten skara skri-

benter med tydliga politiska motiv. Detta år ännu mindre till antal, ca 10 stycken.
190

 

   Något nytt som introduceras detta år inom genren är utformningen på argumentationen. 1954 

kunde ett argument för fortsatt svensk upprustning vara att man inte ville halka efter i denna 

atomålderns utveckling, 1966 pekar argumenten mer i riktningen: utvecklingen kostar, om vi inte 

betalar mer förlorar vi våra investeringar och alla våra satsningar kommer att bli värdelösa. 

Atomåldern som ensamt begrepp är dock mer neutralt i förhållande till teknisk utveckling, och 

återkommer över hela den politiska skalan och i något enskilt fall diskuteras också atomålderns 

moraliska frågor.
191

 I Smålands Folkblad försöker man motarbeta tendenserna till nedrustning under 
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rubriken Alliansfrihetens grundval:  

 
 Den tekniska utvecklingen innebär, inom militär likaväl som civil produktion, att de tekniska enheterna i regel 

 blir allt större, mer komplicerade och kostnadskrävande, vilket nödvändiggör väl genomtänkt långtidsplanering. 

 Det säger sig självt att, att mer eller mindre storslagna långtidsprojekt som påbörjades men sedan läggs på hyllan, 

 ger upphov till allvarliga rubbningar i produktion och förvaltning samt är förenade med ofta mycket stora 

 kostnader, som inte ger något utbyte.
192

 

 

 

Problem kommer att uppstår när den långa framtidsplaneringen hotas att ryckas upp med rötterna. 

Exakt vad den allvarliga rubbningen består i finns inte förklarat.  

   1966 är också det året då militären släppte in journalister i Musköbasen strax söder om Stockholm. 

Muskö är en enorm bergsfast underjordshamn, som under sin tid åtminstone enligt militären själv 

var unik i världen. Ca 300 miljoner kronor hade bygget kostat och redan innan man hade öppnat 

denna enorma örlogsbas fanns frågetecken i pressen huruvida man verkligen kunde motivera sådana 

här enorma projekt. Militären berättar också att om man inte haft de höga anslag som man fått under 

åren till försvaret så skulle Muskö förvandlas till ett museum och Smålandsposten frågar sig hur 

många fler miljoner som kommer att gå åt för att undvika detta till år 1980?193
 

 

 [D]et svenska gråberget ger ett skydd av en klass som det är svårt att finna en motsvarighet till någonstans i 

 världen.
194

 

 

   - Muskö blir den hårdaste biten i bas- och reparationssystemet inom norra Östersjön. Den blir ovärderlig för 

 flottans operationella slagkraft i krig. En bit som vi tror en fiende skulle sätta i halsen. Denna på en gång 

 toppmoderna industri och atombombsäkra fästning (säger expertisen) skall i fredstid sysselsätta tusentalet man, 

 därav 450 arbetare. 
 - Muskö saknar motsvarigheter. USA har stora och större underjordsstäder för militärt bruk, men veterligen 

 ingen där hav och fartyg flyter in i berg.
195

 

 

Muskö presenteras först och främst i ett antal högertidningar och det går inte att undvika känslan av 

ett propagandajippo från militärens sida. Språket innehåller en del nationalistiska tendenser som 

hyllande av ”det svenska gråberget” och lösryckta fakta som att Muskö saknar motsvarigheter 

någon annanstans i världen.196 Hyllandet av svensk natur som givmild och försvarsfrämjande har 

stöts på redan 1954
197

 i källmaterialet och exempel fanns också 1960
198

. I de nationalistiska tenden-

serna ingår också ett uppvärderande av Sveriges roll vid en eventuell konflikt, något som också 

Ahlmark noterade (se tidigare forskning). Krig och konfliktanledningar, även i avlägsna delar av 

världen, kan komma att beröra oss, skriver Smålandsposten till exempel.
 199

 I socialdemokratiska 

Ny Tid, skriver man att vid en eventuell världskris blir Öresund och Nordkalotten nyckelområden i 

storstrategin och varje försök att ändra jämviktsförhållandena kommer att leda till en storkonflikt 

mellan makterna. I samma artikel konstateras det också att Sveriges styrka har alltid varit anpass-

ningen till tidsläget och dess krav. Sverige måste därför se upp med den lavinartade och livsfarliga 

nedrustning som sker.200
  

5.2 Krigets nya och gamla fasor 
 
Det blir allt svårare att urskilja rena föreställningar om det framtida kriget från den politik som 
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skribenterna för, det verkar som att samma tankar som fanns etablerade 1954 återanvänds i debatten 

med olika tolkningar, framförallt blandas tolkningarna med krigsrisken som blev ett stort ämne 

1966. Av den anledningen har jag valt att göra nya rubriker detta år som på ett bättre sätt speglar 

vad man faktiskt diskuterade. Dock ska det sägas att mellan raderna så finns tendenser till att plocka 

upp vad som gick att utläsa redan 1954, det går att likna vid ett lock av debatt som ligger över de 

föreställningar som finns etablerade. Här nedan följer ett exempel från Stockholms-Tidningen i 

januari 1966: 

 
 Sedan snart två årtionden står det klart för var och en att tekniken har skapat krigsnivåer utan segrare eller till och 

 med utan överlevande. Supermakter, likväl som småstater kan knäckas av vätebomber och nervgaser, de starkaste 

 kan endast hoppas på att genom sina rörliga eller starkt skyddade robotbaser dra motståndaren med i 

 fördärvet.
201

 

 

 

I kommunistiska Ny Dag skriver man att idag är ett krig lika med folkmord; ska människan 

avskaffa atomvapen innan atomvapnen avskaffar människan?
202

 I högertidningen Borås Tidning 

ventileras uppfattningen att tekniken nu har ställt resurser till förfogande som möjliggör förödelse 

av sådan natur att inga segrare finns i ett kommande krig.
203

 Fler exempel finns av samma typ inom 

hela den politiska skalan.
204

  

   I grund och botten verkar det alltså inte finnas något som visar en förändring i hur man betraktade 

det framtida kriget i svensk press 1966. Samma domedagsscenarion målas upp 1966 som 1954, här 

finns intet nytt.  
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5.3 Resterna av civilförsvaret 
 
Att använda ordet rest här kanske är besynnerligt och motiveringen till det är att, de som fortfarande 

för en diskussion om civilförsvarets utformning och behov har i blivit en liten parentes i pressen 

1966. Det finns några få själar som kräver utbyggnad av bergsfasta skyddsrum
205

 och gasmasker till 

hela befolkningen. I socialdemokratiska Aftonbladet och konservativa Helsingborgsbladet finns 

varsitt exempel:  

 
 Vi har inte skyddsmasker i förråd till mer än en fjärdedel av befolkningen. Samtidigt vet vi att 

 uppmärksamheten på kemiska stridsmedel ökat kraftig hos de stora krigsmakterna. Civilförsvaret har länge vetat 

 att man har allvarligt eftersatta behov; det civila försvaret får i år 115 miljoner kr, det militära får närmare 5 

 miljarder.
206

 

 

 Torts att vi har obligatoriskt byggt normalskyddsrum sedan 1945 och i dag räknar med en tillgång på drygt 3 

 miljoner sittplatser och trots att staten och kommunerna gemensamt har lagt ned ofantliga summor på 

 befolkningsskyyddsrum, [sic] ger tillgången ändå som regel utrymme endast för de invånare, som skall stanna 

 kvar efter beredskapsutrymning. Utrymningen och skyddet i tätorterna skall komplettera varandra.
207

 

 

1966 vittnar dessa citat mer om en tid som varit. Den huvudsakliga diskussionen om civilförsvar 

och militärförsvar har försvunnit i dess tidigare form. Det speglas också i det antal artiklar som inte 

ifrågasätter civilförsvarets uppbyggnad, utan snarare vill ha en utbyggnad och fortsatt planering, är 

endast 6 till antalet.
208

  

   Ett exempel på diskussion kring civilförsvaret finns att hämta i en händelse som utspelade sig när 

konstnärinnan Gun Kessle-Myrdal 1966 kallades till domstol för hennes vägran att medverka i 

civilförsvarsutbildning och övningar. Detta ledde till en liten serie artiklar i Värmlands Folkblad, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Civilförsvaret har ingen glädje av Kessle konstaterar VF och 

mycket tyder på att hon betraktar civilförsvaret som något förkastligt. Men hon skall veta att ingen 

martyrgloria finns att hämta för sådana som hon.
209

 SVD svarar i sitt inlägg med att bara bekräfta 

vad VF skriver. När Kessle-Myrdal får möjligheten att svara i Aftonbladet så skriver hon så här: 

 
 Hela vår topside skall få p. s  [sic] nere i graniten. Inklusive våra opinionsbildare, chefredaktörer och 

 psykförsvarare. De som leder politiken i Sverige – liksom i andra länder – är män över sextio. De skall ändå snart 

 dö. Därför tror de på sin odödlighet och inrättar sig på ”några veckor” nere i graniten – som civilförsvarschefen 

 sade i TV. För deras dödsskräck kommer vi alla att offras. [...] Det är illusionen om säkerhet som är farlig. Om 

 folk vågar inse att de kommer att utrotas som flugor utrotas med DDT-spray så kommer de att av 

 självbevarelsedrift uppgöra att tro på sextioåringarnas odödlighetsillusioner. 
210

 

 
Det framgår här att det inte är någon lätt sak att vägra civilförsvaret, det är en medborgerlig plikt 

menar SVD och VF, att dels hjälpa sig själv, och därtill lära sig att hjälpa andra. Avsaknaden av 

ytterligare kritik i pressen mot dessa idéer och händelsen som sådan talar dock för att dessa 

föreställningar om folkhemmets krav och den medborgerliga plikten inte var så förankrad som den 

tidigare varit. Gun Kessle-Myrdal ger här ett smakprov på ifrågasättandet av den auktoritetstro som 

framkommer tydligare i nästa kapitel. 
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5.4 Militärens förtroendekris; auktoritet och 
konservatism 

 
Tror man att vårt land kan klara 300.000 dödade eller kanske en och en halv miljon? Kan regeringen tänkas 

beredd att vid första krigshot ge order om utrymning eller vågar man riskera det kaos och de förluster som 

samtidig utrymning och mobilisering kommer att innebära? Vi får veta att bara i Stockholm beror av detta val om 

552.000 människor skall dödas vid första anfallet eller 42.000. Av CF 65 framgår också att civilförsvarsstyrelsen 

inte räknar med att Sverige kan komma att utsättas för ett stormaktsanfall före år 1975. Man planerar för ett så 

småningom utbyggt skydd mot kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel. Det är vidare bekant att 

psykförsvaret ägnar omfattande överväganden åt hur vårt folk kommer att stå ut med kärnvapenkrig upp till 

vätebombsnivån. Hur kommer människorna i detta land att fungera efter vätebombsexplosioner, efter att ha varit 

utsatta för radiaknedfall och kemiska och biologiska stridsmedel, sen värme och elektricitet försvunnit? Kommer 

de överlevande att i våra samhällen försjunka till apati och orkeslöshet? […] Mot terrorbombning, har ÖB för 

länge sen deklarerat, kan militärförsvaret inte försvara landet […] Vietnam är ett primitivt samhälle, ett samhälle 

där flertalet människor lever ungefär på den materiella nivå, som kan komma att påtvingas svenskarna efter ett 

stormaktsanfall med ABC-vapen.
211

 

 

Som jag tidigare antytt förändrades pressdebatten 1966 från att ha varit starkt bunden till 

militärexpertis och regeringens utlåtanden i frågor rörande Sveriges civilförsvar till att börja 

kritisera på ett nytt sätt. Möjligtvis är ”nytt sätt” att överdriva, kritiken hade funnits tidigare men 

varit begränsad till mindre grupperingar som kommunistisk press till exempel. 1966 har den dock 

en bredare förankring bland tidningarna. Citatet ovan från tidningen Folket är ett exempel, här 

kritiseras inte bara möjligheterna att överleva utan också regeringens förmåga att faktiskt sätta 

igång detta enorma utrymningsmaskineri som har utretts, planerats och byggts upp. De siffror som 

presenteras i artikeln bär tydliga spår av den domesticeringsstrategi som gick att utläsa från 1960. I 

Stockholms-Tidningen frågar man sig, efter att ett outgivet delbetänkande från civilförsvars-

styrelsen publicerats i tidningen Freden, hur den svenska försvarsviljan ska kunna förbli stark när 

det står klart att Stockholm stad är en militär dödsfälla? Dessutom står det klart och tydligt att det i 

praktiken inte går att utrymma städer med över 200 000 medborgare och att Sveriges 

livsmedelsförsörjning kommer att förstöras för månader och år vid en eventuell attack.
212

 

   Punkter som utgjorde grunden för den nya kritiken och som blev tvistefrågor under perioden var 

framförallt följande: regeringens förmåga att utföra utrymningsplanerna, möjligheterna till ett 

begränsat krig kontra en storkonflikt och i förlängningen huruvida krigsrisken verkligen var stor 

eller inte. 

 
 
5.4.1 Begränsat krig eller storkonflikt? 
 

Vietnamkrigets symbolvärde verkar ligga i möjligheten till begränsade krig. Det visade dessutom en 

svag lucka i stormakternas förmåga att hantera kriser.
213

 Trots ett fullskaligt krig i Asien blev det 

inga kärnvapenbombningar och kriget utvecklade sig inte till en storkonflikt som man länge tänkt 
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sig. För Sveriges del betydde det att man kunde räkna med krigsscenarion som också innebar ett 

begränsat krig mot lilla Sverige: 
 

I stället har man allmänt sett risken för lokala krig med begränsade politiska syften ökat. I det sammanhanget 

bör särskilt u-ländernas problem uppmärksammas, då dessa ofta inrymmer allvarliga konfliktanledningar. Så 

länge konfliktanledningarna i världen finns kvar , består också krigsriskerna.
214

 

 

Det var dock inte avgjort vilket sorts krigsscenario som vara en korrekt analys, en del 

försvarsanalytiker hävdade fortfarande att storkonflikten var sannolikt den som skulle kunna dra 

med Sverige. Angreppet kunde till exempel komma i samband med en offensiv mot Tyskland, eller 

att Sovjet vill förbättra sina positioner i Skandinavien inför ett krig.
215

 De konfliktanledningar som 

nämns i citatet ovan från Smålandsposten syftar till utvecklingsländer som Vietnam till exempel. 

Under 1960-talet verkar den så kallade u-landshjälpen ha som mål att minska just konflikt-

anledningarna
216

 som framstår som en av de absolut största krigsriskerna för världen. Det 

begränsade kriget innebar också ett allmänt ifrågasättande av storkonflikter och överallt finns det en 

tveksamhet inför de tidiga premisser som använts, var världsläget verkligen så illa? 

 
Ett tredje världskrig med dagens och morgondagens vapen är en total orimlighet, dess resultat otänkbara. 

Amerika har därför övergivit Dulles doktrin om total vedergällning vid varje aggression av Sovjet – man vill 

inte begå självmord av fruktan för döden. 
217

 

 
 
5.4.2 Världsläget och krigsrisken, en tvistefråga 
 
Att ett framtida kärnvapenkrig skulle innebära total förstörelse var som jag tidigare antytt intet nytt. 

Dock fick krigsrisken lite olika karaktär med möjligheten till det lokala begränsade kriget. En 

tvistefråga ny för 1966 är världsläget och därmed risken för att Sverige dras in i en konflikt oavsett 

hur den skulle se ut. Att världsläget var osäkert under 1954 och 1960 var det få som ifrågasatte, 

1966 är det däremot en tolkningsfråga som har en politisk spridning, socialdemokratiska tidningar 

som ST och Smålands Folkblad håller en linje där man anser att krigsrisken är stor och upprustning 

borde ske, därtill en rad högertidningar som Helsingborgs Dagblad, SVD, Barometern, Borås 

Tidning, Kvällsposten, SDS, NWT och Norrbottenskuriren.
218

 Motståndarsidan framhåller de 

avspänningstendenser som gör sig gällande och att nedrustning är det enda rimliga alternativet.
219
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   KVP 3/7 1966 Sverige och försvaret. 
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   Folket 24/5 1966 Det otänkbara; liknande resonemang finns i: Borås T. 7/5 1966 Vad vet man om ett framtida krig; 
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krigsrustar Erlander nedrustar; NK 19/12 1966 Medan världen larmar. 
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   Ny Tid 14/1 1966 Försvarspolitiken och budgeten; DN 15/2 1966 Isolerad avrustning?; Folket 4/3 1966 Våra 
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Hit hör Ny Tid, Folket, GP, Folkbladet Östgöten, Skånska Dagbladet, och Dagens Nyheter. 

 Här finns alltså ett tecken på en tveksamhet inför den militära auktoritet som varit dominerande 

tidigare: 

 
Har det inte gått en mycket ödesdiger prestige i den svenska föresatsen, att långt på sladden eftersom vi är ett 

litet land dock efterlikna de stora, styra ut oss rätt mycket som de och inbilla oss att vi dock i någon mån kan 

mäta oss med dem och sätta oss i respekt? Men med varje nytt åt blir det lilla landets möjligheter att hänga med 

allt mindre; gapet större mellan lilleputts ansatser och jättarnas prestanda. Det blir nödvändigt att vika av från de 

andras helvetesväg och finna en stig som är framkomlig för oss.
220

 

 
För högern öppnar sig naturligtvis skrämmande perspektiv om man tummar lite på en försvarstitel som i sin 

helhet upptar över 5000 miljoner kronor. […] Det sorgligaste med SVD:s försvarstankar är att de bygger på 

högst säregna utrikespolitiska premisser. Om man ser till världsläget är nämligen det i detta nu ovanligt gott.
221

 

 

1965 publicerade FOA:s forskningschef Rolf Björnerstedt ett häfte vid namn Sverige i 

kärnvapenfrågan, denna skrift fick ett stort genomslag i svensk press 1966 och blev det absolut 

främsta argumentet mot militär auktoritetstro och skriften citeras i ett stort antal artiklar och 

ledare.
222

 

   Det som Björnerstedt gjorde var att han ansåg att de premisser som militären byggde sina 

argument på var otillräckliga, de var auktoritativa mer än resonerande och militären hade ”ersatt 

argumentering med proklamationer”.
223

 I egenskap av forskningschef kunde man inte heller ifråga-

sätta hans motiv som tidigare varit fallet, han var själv en auktoritet inom ämnet.
224

 I vissa fall 

citerar man också utländska försvarsanalytiker och militärer som ifrågasätter svenska försvars-

ambitioner, även ryska citat framkommer.
225

 Dessutom fungerar hänvisningen som en känga mot 

övervärderandet av Sveriges roll i världssamfundet. Tidningen Arbetet skriver om den engelske 

utrikesanalytikern Beaton, som menar att Sveriges försvarsdoktrin inte har någon som helst inflyt-

ande på den allmänna samhällsstrukturen.
226

 Den franske generalen André Beaufre citeras på två 

ställen i tidningen Folket som noterar att ingenstans i Beaufres bok framgår det att en liten stat som 

Sverige skulle ha möjlighet att skapa ett nationellt och begränsat säkerhetssystem som gentemot en 

stormakt kan ges den ringaste trovärdighet.
227

 Åt andra hållet hänvisar man till den finländske 

presidenten Kekkonen i Borås Tidning, som pessimistisk över världssituationen återvänt efter en 

jakt- och fiskeresa till Sovjet, och han torde vara mer välinformerad än några ”vänsterpolitiker”.
228

  

I Aftonbladet kritiserar man hårt militärens ”standardsvar” den 10:e juli: det spelar ingen roll hur 

stabilt världsläget verkligen är och vilka slutsatser man kan komma fram till, Sverige kan aldrig 

rusta nog verkar militären mena. Det som är intressant med exemplet är att skribenten ifrågasätter 

de premisser som ÖB gör sina bedömningar på och vill se att de är spekulativa och föga 

övertygande: Trots att kalla kriget varit en tid av begränsade och lokala krig hävdar ÖB enträget att 

krigsrisken är stor.229
 I DN i mars skriver Ulf Brandell och antyder att Björnerstedts tolkning av 

ÖB:s riskbedömningar är att de har förvandlats till en sport, en tävling där det gäller att finna så 

många lösningar som möjligt oavsett hur märkliga de är.
230

 Från kommunistiskt håll gör Gunnar 

Adolfsson och Sven Hector gemensam sak tillsammans med andra från SKP: 
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En militärkostnad på 5 miljarder kronor per år har överskridit gränsen för vad vi orkar.  

[…] Mot bakgrunden härav är de militärtekniska och försvarspolitiska begrepp, som vi alltjämt rör oss med, så 

verklighetsfrämmande, så illusionsmättade, så upp i det blå, så fulla av förlegade myter och dogmer att de måste 

göra intryck av en spöklik overklighet.
231

 

 

Samma kritik fanns från Hilding Hagbergs håll redan 1954 men där var kommunisterna i princip 

ensamma om sådana åsikter, likaledes C H Hermanssons inlägg under 1960. Här finns ett tydligt 

avsteg från tidigare diskurs: detta ”virrvarr av misstro” mot olika former av avspänning skriver 

Folket och ”underliga tankar om lokala krig” kan man inte uppkonstruera hur som helst och över- 

tyga allmänheten med noterar SKD.232
 I Jönköpingsposten från januari 1966 kommenterar Ingrid 

Segerstedt Wiberg försvarsfrågan i samband med upprättandet av teatern ”Fallet Oppenheimer”. 

Ingrid Segerstedt-Wiberg satt i riksdagen för Folkpariet under 1960-talet och var en flitig debattör 

för nedrustningsfrågor under perioden:  

 
Fru Segerstedt Wibergs inlägg i paneldiskussionen präglades av en starkt kritisk syn på det dominerande 

inflytande som experter och framför allt då militärer börjat i allt högre grad utöva över individen. Hon vände sig 

mot den syn, enligt vilken nationalistiska stater gjort vetenskapsmän och forskare till slavar.
233 

 

Liknande kritik framkom också från Gun Kessle-Myrdal i föregående kapitel som menade att 

för ”gubbarna över sextio”, för deras dödskräck ska vi alla ner i graniten.234
 Socialdemokraterna 

beslutade under våren 1966 att frysa inne en kvarvarande kredit på 350 miljoner för försvaret och 

vidare diskuteras en minskning av försvarsanslagen inför budgetåret 1966/67. Det leder till minst 

sagt förbittring i källmaterialet, i vissa fall anklagas socialdemokrater och kommunister för att 

hysa ”vulgärantimilitaristiska” och ”vulgärpacifistiska” känslor.
235

 Det huvudsakliga argumentet 

från högerns sida som man aktivt åberopar är att idén om en annalkande fredstid är falsk: ”Faktum 

är att det aldrig tidigare funnits stående styrkor i fredstid i Europa i så stor omfattning som nu”, det 

är här frågan om en vänsterradikal hatkampanj som nu bedrivs, speciellt från de ”intellektuella”.
236

  
 

Samtidigt skall försvaret berövas det automatiska tillägget på 2,5 proc. årligen för teknisk utveckling. De 

besparingar på pappret man syftar till leder i realiteten till våldsamma fördyrningar i förhållande till effekten och 

försämringar som äventyrar försvarets målsättning. […] Det utrikespolitiska läget motiverar sannerligen ingen 

svensk nedrustning.
237 

 

En del argument förs fram för att återupprätta militärens förtroende: Det är nödvändigt att 

försvarsfrågan inte styrs av känsloskäl, försvarsledningen vet vad de talar om och Sverige borde 

därmed också införskaffa kärnvapen skriver Smålandsposten.
238

 Sverige är också inne i en 

försvarspolitisk ”svaghetsperiod”
239

 enligt SVD, försvaret är vidare ingen dragspelsbälg där 

volymen kan ökas och minskas hur som helst skriver Per-Hjalmar Bauer i Arbetet.
240

 Enligt 

Helsingborgs Dagblad kännetecknas den världspolitiska situationen ingalunda av lugn och 

avspänning, de gamla blocken utsätts för splittring och nya makter växer till sig.
241

 Att påyrka 

begränsningar i värnkraft och budget i detta skede vore ”på gränsen till det brottsligas”.
242

 Slutligen 

ska man inte från socialdemokratiskt håll låta sig påverkas av tillfälliga växlingar i det 
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världspolitiska läget.243
 

   Det är inte helt enkelt att göra en indelning politiskt på höger-vänsterskalan hur man står gentemot 

den militära expertisens trovärdighet, den enda riktigt tydliga indelningen där är den yttersta 

vänsterpressen med Ny Dag och den yttersta högern med Svenska Dagbladet som representerar var 

sin ände, däremellan blir det otydligare. 

   Sammanfattningsvis kan sägas om 1966 att den militära auktoritet som präglat diskussionen kring 

atomvapnet under 1954 och 1960 ifrågasattes i grunden. Militäranalytiker hade inte längre tolk-

ningsföreträde och när de blev ifrågasatta så saknades bra svar. I samband med det ifrågasattes 

regeringens möjligheter att verkligen genomföra de beslut som skulle krävas vid ett eventuellt krig, 

civilförsvarets utformning hade förvandlats till ett gigantiskt projekt som började tappa verklighets-

förankringen. Var det verkligen rimligt att man skulle kunna evakuera Storstockholm i tid? Nej, 

sannolikt inte, så vad var då poängen med den civilförsvarsorganisation som hade byggts upp? 

 

 

 
 

 

 

 
  

  
243
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6. Sammanfattning, diskussion och analys 
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6.1 Sammanfattning av resultat 

 
Min första arbetshypotes i detta arbete var att föreställningarna om ett framtida krig skulle förändras 

drastiskt under undersökningsperioden. Ganska snart efter en första inläsning av källmaterialet 

insåg jag dock att en sådan analys inte skulle vara särskilt fruktbar. Det var en annan sorts 

diskussion som fördes i pressen och då kristalliserades ett antal kategorier av diskussioner som var 

intressanta att analysera. De tydligaste exemplen under 1954 var den tekniska utvecklingen och 

atomålderns krav, motståndsviljan och det framtida krigets fasor.  

   I mitt nästa försök ville jag använda dessa tre initiala kategoriseringar för en jämförande analys av 

de tre åren. Inte heller detta visade sig vara fruktbart. 1960 har diskursen förändrats och kan närmast 

kännetecknas som en fortsättning av 1954 års diskussion. Samma sorts rubriker och ämnen finns 

alltså kvar men motiven för talhandlingen har förändrats och då också språket. Den nya inriktningen 

är dels politiskt. Man vill motivera fortsatta anslag till försvaret och civilförsvaret. En andra del är 

strategiskt i den meningen att man försöker ta kontrollen över eventuell kritik mot idén om att kriget 

går att överleva. Detta manifesteras bäst genom de teoretiska begreppen byråkratisering och 

domesticering. 

   Trenden att de första kategorierna från 1954 luckrades upp fortsatte 1966 och de blev då i stort 

sett perifera. Här fanns ytterligare något annat, en ny sorts kritik. Skribenterna såg förbi siffrorna 

och statistiken, omsorgsfullt presenterad under tidigare år, och de underliggande premisserna 

började istället ifrågasättas inom ett större politiskt spektra än tidigare. 

   Med detta angreppsätt kan man då likna utvecklingen vid en långsam process, 1954 års diskurs får 

här fungera som en utgångspunkt varvid 1960 års diskurs läggs på som ett lock. 1960 års diskurs 

ligger sedermera som grund för 1966 års diskurs o.s.v. De blir då inte jämförbara som enskilda 

diskurser utan i största grad beroende av varandra. Förklaringsvärdet ligger i en förståelse för 

tidigare diskurs och inte som en fristående enhet. Det som händer 1966 är att detta 

dominerande ’lock’ börjar få konkurrens av en annan berättelse, en berättelse som inte har samma 

utgångspunkter som sin föregångare. Tillsammans med yttre materiella orsaker och stöd från 

politiska auktoriteter tar den nya diskursen mer och mer mark.  

    Men rent konkret, vad är det då källorna berättar? 1954 rör sig debatten angående försvar och 

civilförsvar i några olika riktningar. Tekniken och atomålderns krav har ställt försvaret inför 

problem som inte går att undgå. Hotet från kärnvapenkriget är stort och totalt, det hotar samhällets 

alla delar och denna retorik finns i så gott som alla politiska läger och tidningar. Motståndsviljan är 

en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna överleva det annalkande kärnvapenkriget. 

Motståndsviljan är dessutom kopplad till nationalistisk retorik som förskönar våra förutsättningar 

till att överleva och förespråkar en nationell samling av hela Sveriges befolkning för att överlevnad 

skall vara möjlig. Dels hyllas den svenska naturen och våra geografiska möjligheter, dels hyllar den 

statens och militärens försvarsplanering och uppbyggnad av skyddsrum och utrymningsmöjligheter. 

Kritik mot den försvarsplanering som finns avfärdas som landsförräderi genom kommunism och 

pacifism. Kritiken är dessutom sparsam. 

   Under 1960 hänger samma föreställningar om kärnvapenhotet och den tekniska utvecklingen kvar 

som bakgrund för diskussionen om försvarsplaneringen, men artiklarna i källmaterialet är mycket 

mer färgade av två motstridiga politiska läger i atomvapenfrågan. I detta års material är också 

antalet tydliga yttringar om kärnvapenkrigets fasor mindre, samtidigt som presentationen av 

utredningar, statistik och diverse vägledande siffror har tagit mer plats. Det finns mer kritik från 

kommunistisk press detta år och nu finns en liten underliggande kritik av de antaganden som 

militären och regeringen tidigare byggde sin försvarsplanering på. Kritiken avfärdas dock som 

kommunistisk och därmed inte giltig för diskussion.  

   Inga Thorssons polemik mot militären får mycket uppmärksamhet 1960. Dock angrips hennes 

person mer än hennes argument, och med anledning av Gunnel Karlssons och Wilhelm Agrells 

forskning går det att konstatera att regeringen bedrev ett slags politiskt spel med motståndare till 

kärnvapen under 1960 och att Inga Thorsson och Nancy Eriksson som medlemmar i atomvapen-

kommittén fick utstå kritik med patriarkala tendenser. Kritiken mot Inga Thorsson i svensk press är 
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dessutom enhällig från alla läger utom det kommunistiska.  

   Under 1960, i samband med det fokus på siffror och statistik som finns där, går det också att göra 

en analys med hjälp av domesticerings- och byråkratiseringsbegreppen. Det visar att en sådan 

strategi för att förmildra hotet från kärnvapenkriget är verkande under 1960 vilket tyder på att det 

också finns ett förhärskande synsätt över den allmänna försvarsdiskussionen. Begreppet teknisk 

utveckling har dessutom knutits starkare till den sidan som förespråkar svenska atomvapen och 

därmed blivit anammat av politiken. 

   1966 ifrågasätts den retorik som militärens män har byggt sina resonemang på. Framförallt är det 

Rolf Björnerstedts kritik som får genomslag i pressen och han citeras i stor utsträckning. ÖB och 

militärledningens förmåga att bedöma det världspolitiska läget ifrågasätts tillsammans med 

regeringens och statens möjligheter att hålla ett totalförsvar. Framförallt ifrågasätter man möjlig-

heten att verkligen genomföra den massiva beredskapsutrymning som planerats för och utsikten att 

verkligen kunna överleva ett atombombskrig. På en del håll förlöjligas militärens planer och krav 

ställs på att även politiker ska börja syssla med försvarsfrågor. Det finns en tydlig indelning mellan 

de som förespråkar nedrustning och som anser att läget i världen är ett läge som kännetecknas av 

avspänning och den andra sidan som kräver fortsatt rustning och som menar att inga tendenser till 

avspänning finns att peka på. 

   Först 1966 ifrågasätts alltså de föreställningar som fanns 1954 och som låg till grund för 1960 års 

diskussion eftersom de tidigare årens diskussioner alltid förts med antagandet att världsläget är 

sådant att krigsrisken är mycket hög och att man kan överleva kriget. När detta grundläggande 

element i försvars- och civilförsvarsdebatten ifrågasätts kan man också ifrågasätta begrepp som 

atomålderns krav på försvaret, motståndsviljan och idén om svenska kärnvapen. 
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6.2 Diskussion och analys 
 
När de tre åren jämförs med varandra ser det ut som att den militära auktoriteten på 

försvarsområden ifrågasätts och med den ifrågasätt också de premisser som auktoriteten byggt på.  

Det som 1954 vid första anblicken kunde tolkas som en enhälligt förankrad åsikt om det framtida 

kriget och civilförsvarets möjligheter, framstår 1966 som militärens och den socialdemokratiska 

regeringens tolkning och således deras hegemoniska synsätt under 1950-talet. En tolkning som har 

dominans över diskursen sedan 1954, med tilltagande kraft 1960 genom lingvistiska strategier. Vad 

gäller svenska atomvapen eller inte verkar ett kärnvapen få en underordnad roll 1960 och 1966, 

vilket inte är så märkligt med tanke på den politik som fördes efter 1959 års uppskovsbeslut från 

den socialdemokratiska regeringen. Dock finns föreställningarna om ett framtida kärnvapenkrig 

kvar som ett underliggande hot som diskussionerna om försvaret och civilförsvaret vilar på. 1966 

blir också den gamla debatten om kärnvapen föremål för kritik och ett argument för ifrågasättandet 

av den militära auktoriteten rörande försvarsanalytiska och utrikespolitiska frågor. Diskussioner om 

teknikens utveckling, atomålderns krav och motståndsviljan minskar i betydelse och flyttar över till 

de tidningar som fortfarande önskar upprustning och/eller svenskt kärnvapen. 

   I diskursanalytiska termer kan man då tala om att det finns ett hegemoniskt synsätt som dominerar 

försvars och civilförsvarsdebatten i Sverige och som successivt fått ge vika vartefter man närmar sig 

slutet av 1960-talet. Det hegemoniska synsättet i pressen gör gällande att:  

 

1) Det framtida kriget är en ohygglig katastrof som hotar varje del av samhället och dessutom 

civilisationen på jorden och mänskligheten som ras.  

 

2) Krigshotet är reellt för svensk del. Här flyter det globala och det lokala kriget samman och på så 

vis spelar Sverige en nyckelroll i en framtida krigskonflikt och agerar balansbräde i framförallt den 

skandinaviska regionen.  

 

3) En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla balansen i Skandinavien, förhindra en 

storkonflikt, därigenom behålla sin alliansfria linje och övervintra den stundande apokalypsen är att 

ett starkt försvar och civilförsvar upprätthålls genom ständig teknisk innovation. Här i finns också 

diskussion om ständigt ökade försvarsanslag och svensk anskaffning av kärnvapen. Den tekniska 

innovationen beskrivs i deterministiska termer och ges därför en historisk nödvändighet som 

argument, man kan alltså inte ifrågasätta forskning, det är något som man inte rår över och därmed 

går det inte heller att ifrågasätta anslagen.  

 

4) Vi kan överleva apokalypsen med en stark motståndsvilja, bergsfasta skyddsrum, normal-

skyddsrum och en utrymningsplanering för hela svenska folket. Här finns också mötet mellan den 

sociala handlingen och diskursen, detta enorma bygge som genomfördes är en direkt avspegling av 

det hot man föreställde sig. 

 

En förutsättning för att punkt tre och fyra skall kunna fortsätta övertyga ligger i den första och andra 

punkten. Kriget innebär en total förstörelse och att risken är stor att Sverige kommer att drabbas. 

När dessa två punkter börjar ifrågasättas under mitten av 1960-talet, när avspänningen börjar kännas 

av i världspolitiken och det framstår som allt mer osannolikt att Sovjet skulle initiera en global eller 

begränsad militär aktion gentemot världen respektive Sverige, tappar också politiken som förts sin 

trovärdighet. ÖB:s förmåga att analysera situationen ifrågasätts och militära analyser av krigsrisker 

blir förlöjligade och förklarade som illusoriska. Det finns emellertid många som håller kvar vid 

militärens auktoritet och som inte tror på någon avspänning. Men så länge det hegemoniska syn-

sättet var förhärskande möjliggjordes detta expansiva civilförsvarsprojekt som satte Sverige på 

världskartan. 

   Domesticeringen och byråkratiseringen, omnämnd från Edward Schiappa i USA och Marie 

Cronqvist i Sverige genom hennes analys av massutrymningsövningarna under 1961, verkar fylla 
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en funktion som en slags metod för att behålla kontrollen, se till så att pressdebatten hålls inom 

ramen för det hegemoniska synsättet. En metod som appliceras på begrepp som motståndsviljan, 

civilförsvar, atombomb, atomålder och teknisk utveckling för att sprida den ideologi som är rådande 

över diskursen. Det ska dock inte nödvändigtvis tolkas som medveten strategi. Cronqvist pekar 

också på den terapeutiska delen av domesticeringen, man övar bort kalla krigets motstridiga känslor 

i brandövningar och utrymningsövningar. Något som hon också menar tilltalar det kollektiva minnet 

från andra världskrigets civila åtgärder.
244

 

 

6.2.1 Den nya kritikens utformning och problem 
 

När Marshall och Fowler undersökte rådande kärnvapendiskurs i Storbritannien under 1980-talet 

blev det tydligt för dem att den hegemoniska diskursideologi som var rådande hade tydligt manliga 

förtecken, en krigs- och politikjargong. Genom att försöka hålla diskussionen inom ramarna för 

denna manliga jargong kunde man också behålla dominans.
245

  

   Ett liknande sätt att hantera problemen går att applicera också på svensk pressdebatt och diskus-

sion under framförallt år 1960. Kritik från kvinnor möts inte på samma premisser som kritik från 

män. Tydligt är också att oavsett var skribenterna står i frågan om försvarsfrågan då, var den kritik 

som Inga Thorsson framförde allt annat än uppskattad. Högerpress eller vänsterpress spelade ingen 

roll, såvida du inte var kommunist förstås, men då befann man sig i en annan situation.  

   Rolf Björnerstedt, forskningschefen på FOA under mitten av 1960-talet, åtnjöt stor trovärdighet 

när han kritiserade ÖB och militärledningens sätt att handskas med atomvapen. I något fall skriver 

man också att man inte gärna kan ifrågasätta hans motiv av just den orsaken att han arbetar på FOA. 

En naturvetenskapens man som arbetar med kärnenergiforskning i statens tjänst kan inte med lätthet 

betraktas som en radikalpacifist, vulgärantimilitarist eller kommunist för den delen, vilket annars 

var angreppsmetoder mot kritiken mot det svenska försvaret. Orsaken till hans stora respekt kan 

dels bero på timing, den diskursiva kampen var mottaglig för hans argument, dels kan man ta till 

Jonas Anshelms analys av kärnenergiforskningens diskurs i detta fall.  

   I Anshelms analys beskriver han den närmast mytiska karaktär som kärnkraften har bibringats i 

retoriken. Argumenten menar han alltså bygger inte på forskarnas sakkunskap utan snarare rör det 

sig om naturvetenskapliga framtidsvisioner som evolutionens gång och historiska cykler. Det var 

inte den normala forskningens framsteg som sådan utan kärnkraften skulle betraktas ”som själva 

frontlinjen för civiliseringsprocessen”.
246

 Som avslutning vill Anshelm ifrågasätta föreställningen 

om att industrisamhället och högteknologin representerade en avmystifiering av samhället och han 

menar att det är endast objektet för dyrkan som förändrats: ”tekniken och vetenskapen förstods som 

människans öde”.
247

  

   Mycket av föreställningarna om kärnvapenhotet som framkommer i mitt källmaterial pekar på att 

Anshelm har en poäng här. Inte bara var kärnenergi och den tekniska utvecklingen mytomspunnen 

och föremål för väldigt högt anseende utan bilden av kärnvapenkriget är så domedagsmättad att 

upplösandet av mänsklighetens hela essens är på spel. Kan man tolka visionen om kärnvapenhotet 

som atomålderns religiöst laddade apokalyps? Tveksamt, det krävs mer än en C-uppsats för att möta 

en sådan fråga, det vi dock kan säga är att när en vetenskapsman av atomålderns främsta 

forskningsområde uttalar sig i pressen åtnjuter han en respekt som har genomslag och det tror jag 

Rolf Björnerstedts framgångsrika kritik av militär auktoritet bottnar i.  

 

6.2.2 Försvarets problem 
 

Enligt Henrik Sjövalls forskning verkar armén under den här perioden befinna sig i en situation där 

atombombshotet var totalt genomträngande. Sjövall har analyserat olika krigsspel och en del 
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pressdebatt under 1950 och 1960-talet. Under 1960-talet anser han att den bilden har förändrats till 

att atomvapen har blivit ett politiskt vapen där målval och användning av dem har en politisk 

dimension. Han tycker sig se en sådan tendens också i debatten. Under 1950-talets pressdebatt vill 

man endast besluta om anskaffning eller inte av sådana vapen men några resonemang om vart man 

skulle använda dem kommer inte fram. Här hänvisas till försvarsändamål trots att inom svensk 

försvarsdoktrin planerade för offensiva strategier med anfall mot fiendebaser och hamnar.
248 

   I takt med att bombens användningsområde förändrades tankarna om dem. Till en början var 

atombomben enkom ett strategiskt vapen mot civila mål och industrier. Det var frågan om terror- 

bombningar, allt eftersom byts målen ut mot militära mål för att sedan förbli militära med 

konventionell krigföring och vapenanvändning. Sjövall säger här också att vätebomben hanteras 

redan från början som ett politiskt vapen och i den genren menar han att också uranbomben hamnar 

mot mitten av 1960-talet. Anledningen till denna syn på atomvapen under 1950-talet hävdar han 

beror på den militära expertisens utveckling, det fanns en tydlig indelning mellan militären och 

politikerna och vad respektive skulle syssla med. När insikterna om bombens effekter och konse-

kvenser började nå även politiker förändrades utsikterna och atomvapnets användningsområden i 

krigsövningarna och spelen.
249

  

   Vidare menar Wilhelm Agrell att på grund av sina skenande omkostnader och genom uppskov i 

kärnvapenanskaffningen fick försvaret se en decennielång planering visa sig värdelös. Därtill kom 

en långtgående teknokratisering och byråkratisering som ett resultat av ett ständigt äskande av 

anslag. Detta resulterar i att försvaret under mitten av 1960-talet enligt Agrell gled in i en kronisk 

strukturkris.
250

  

 

6.2.3 Vardagliggörandet av atombombshotet 
 

Michael Godhe har i sitt arbete undersökt de två populär vetenskapliga tidskrifterna Teknikens värld 

och Teknik för alla. Godhes slutsats är att i båda tidskrifterna fanns en fostrande ton gentemot de 

unga, de skulle ärva den värld som nu såg dyster ut och de måste vara väl förberedda för ”teknikens 

Janusansikte”. Dock försvann tonen i slutet av 1950-talet, kanske av den anledningen att kalla kriget 

blev en vardagserfarenhet: ”atomen var ingen nyhet längre”.
251

 Så småningom vardagliggjordes den 

nya tekniken, det framtida atomkriget och det kalla krigets upplevelse genom ständig upprepning i 

samhällets alla media och SF litteraturen var en av dem som snart förvandlades till ett hobbyintresse 

som alla andra.
252

 Jerry Määttäs genomgång av SF-litteratur under den här tiden visar också på att 

den hade sina absolut största upplagor och försäljningssiffror under 1950-talet. Efter 1960 dalar 

utgivningen för att nästintill försvinna.
253

 

   Både Godhe och Määttäs forskning pekar på en tendens att atombombshotet vardagliggjordes 

under senare delen av 1960-talet och intresset minskade för atomålderns framtidsvisionära retorik. 

Detta, tillsammans med sprickor i stormakternas pansar och därmed en avspänning i världspolitiken 

generellt sett kan ha varit grunden till att den tidigare hegemoniska diskursens bas rycktes undan. 

De premisserna som svensk militärexpertis och auktoritet som försvaret och civilförsvaret hade 

byggt sina gigantiska projekt på var helt enkelt inte godtagbara för allmänheten längre. 
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6.3 Avslutning och vidare forskning 

 
Uppbyggnaden av det svenska försvaret och civilförsvaret verkar ha varit beroende av att man inom 

svensk offentlighet behöll en militärt auktoritativ dominans över diskursen för att på så sätt fortsätta 

bygga ut det folkhemsprojekt som satts igång. De premisserna som hegemonin byggde på var 

militärexpertisens egna och kunde först emot mitten av 1960-talet ifrågasättas genom nytt världs-

politiskt läge, en indelning av militära och politiska arbetsområden och en mättnad av semireligiösa 

föreställningar om vad atomåldern hade att erbjuda. 

   Eftersom vissa problem alltid finns att diskutera när man använder sig av arkiv av detta slag (se 

kapitel 1.3) finns det fog att vara lite självreflexiv såhär i en avslutande diskussion och fundera över 

vad som hade kunnat vara en god komplettering för att öka objektiviteten i slutsatserna. En 

utvidgning av denna studie hade dels kunnat vara en närläsning av enskilda nyckelpersoners åsikter 

och föreställningar inom svensk försvars- och civilförsvarspolitik. Dels hade en mer allmän studie 

av statliga utredningar och lagförslag också kunnat komplettera. En av de absolut viktigaste 

punkterna som jag skulle vilja framföra är också att undersökningsperioden förlängs bakåt i tiden. 

En hypotes är att mycket av de föreställningar som finns att utläsa 1954 har etablerats i liknande 

form långt tidigare. 

   Alldeles nyligen publicerades en artikel i Historisk Tidskrift av Fredrik Norén
254

 som gav ett annat 

intressant perspektiv. Norén har undersökt civilförsvarsstyrelsens propagandafilmer mellan 1949 

och 1952. Hans artikel ger några intressanta perspektiv på hur man kan analysera olika källor inom 

detta forskningsområde. Olika former av media är laddade med budskap och tankar om hur 

framtiden ser ut. Längre fram under 1960-talet blir dessutom kanalerna för medier allt större och 

influenserna från en begynnande globalisering mer påtagliga.  

   Kring 1980-talet verkar skräcken och kapprustningen få ett uppsving igen. Här finns då ytterligare 

en dimension, vad har de två kalla perioderna av kalla kriget gemensamt? 

   För vidare forskning hade en komparativ studie mellan olika Skandinaviska länder varit intressant. 

Till exempel mellan Finland, Norge och Danmark, tre länder som hade betydligt annorlunda 

grunder att stå på än Sverige under kalla kriget, där fanns dessutom erfarenhet av krig under andra 

världskriget. Vilken skillnad gjorde till exempel VSB-pakten och krigserfarenheten för Finlands sätt 

att kontra atombombshotet och likaledes Norges och Danmarks NATO medlemskap och tydliga 

minnen från en nazistisk invasion?  

   Dessutom finns det skäl att undersöka om inte hotet mot miljön har bytt ut kärnvapenhotet idag. 

Ozonlager, växthuseffekter och peakoil är alla idéströmningar som i vissa fall bekläds med liknande 

retorik om samhällets upplösande. Med en sådan hypotes hade det varit intressant att se hur förän-

dringen sker, hur fokuset skiftar från en föreställning till en annan och hur de olika hoten resulterar i 

aktiva åtgärder i politik och samhällsliv. 

   Våra försvarskostnader idag är ca 45,5 miljarder. 1966 rörde det sig om 5 miljarder, omräknat 

med konsumentprisindex enligt SCB blir det i dagens penningvärde 16 ggr mer, alltså ca 80 

miljarder svenska kronor. Nära dubbelt så mycket som idag. 1968 bröts trenden med ökande 

försvarsutgifter och därefter fick det svenska försvaret omformulera sina mål. Idag talar man i bland 

om att Sverige på olika sätt engagerar sig i Afghanistan. Den typen av ordval är intressant och 

kanske hade en större öppenhet i retoriken från försvarsmaktens sida varit önskvärd, för vad innebär 

egentligen ett engagemang på afghansk mark?  De senaste turerna med vapenfabriker i 

Saudiarabien och konsultverksamhet från FOI:s sida visar att detta forskningsområde långt ifrån är 

utagerat. 
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7. Käll- och litteraturförteckning 

 

7.1 Källförteckning 

 

Tryckta källor 1954 
 

Aftonposten (AP) 

 

Arbetarbladet  

Barometern  

Dala-Demokraten (DD) 

Dagens nyheter (DN) 

Expressen  

Eskilstuna-Kuriren (EK) 

Falu-Kuriren (FK) 

Helsingborgs dagblad (HD) 

Jönköpingsposten (JP) 

Kalmar läns tidning (KLT) 

Kvällsposten (KVP) 

Nerikes Allehanda (NA) 

Norrbottenskuriren (NK) 

Norrköpings Tidning (Norr T.) 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) 

Ny tid  

Nya Norrland (NN) 

Nyheterna  

Smålands folkblad (SMF) 

Sydsvenska dagbladet snällposten (SDS) 

Skånska dagbladet (SKD) 

Svenska dagbladet (SVD) 

Upsala  

Uppsala nya tidning (UNT) 

Västmanlands läns tidning (VLT) 

Värmlands Folkblad (VF) 

Östgöta Correspondenten (ÖC) 

 

Tryckta källor 1960  
 

Aftonbladet (AB)  

Arbetet  

Barometern  

Blekinge läns tidning (BLT) 

Borås Tidning (Borås T.) 

Dagen 

Dala-Demokraten (DD) 

Dagens nyheter (DN) 

Expressen  

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT)  

Göteborgsposten (GP) 

Helsingsborgs dagblad (HD)  

Jönköpingsposten (JP)  

Kvällsposten (KVP) 

Norrbottenskuriren (NK)  

Norrländska Socialdemokraten (NSD) 

Ny Dag 

Ny Tid 

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) 

Sydsvenska dagbladet snällposten  

Stockholms-Tidningen (ST) 

Svenska Dagbladet (SVD) 

Uppsala Nya Tidning (UNT) 

Värmlands Folkblad (VF) 

Västmanlands läns tidning (VLT) 

Östgöta Correspondenten (ÖC) 

Östergötlands dagblad (ÖD) 

 

 

Tryckta källor 1966 

 
Aftonbladet (AB) 

Arbetet 

Barometern  

Blekinge läns tidning (BLT) 

Borås Tidning (Borås T.) 

Dagbladet 

Dagens nyheter (DN) 

Expressen 

Falu-Kuriren 

Folket  

Folkbladet Östgöten (FÖ) 

Göteborgsposten (GP) 

Helsingborgs dagblad (HD) 

Jönköpingsposten (JP) 

Kvällsposten (KVP) 

Nerikes Allehanda (NA) 

Norrbottenskuriren (NK) 

Ny Dag 

Ny Tid  

Nya Wermlands-Tidning (NWT) 

Sydsvenska dagbladet snällposten (SDS) 

Skånska dagbladet (SKD) 

Småländska folkbladet (SMF) 

Smålandsposten (SMP) 

Svenska dagbladet (SVD) 

Stockholms-Tidningen (ST) 

Värmlands Folblad (VF) 

Örebro Kuriren (ÖK) 

Östersunds Posten (ÖP) 
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