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Abstract 

The Swedish civil defense during the Cold War Era was a well-developed and well-planned 

organization in comparison to many other countries. This caused civil defense ideas to come 

closer to individual citizens’ everyday lives and influence how they should adapt to the threat of 

nuclear war, thus creating a culture of civil defense. The purpose of this thesis is to elucidate what 

this militarization of everyday life looked like in Sweden during the Cold War and how it affected 

people’s everyday life. This is done through studying a civil defense journal between 1945-1975. 

The articles in the journal are analyzed by how they are portraying the day-to-day life in the 

context of civil defense. Partly through articles about propaganda and various civil defense 

courses and exercises, and partly through articles portraying the physical militarization of society, 

primarily fallout shelters and bunkers. Of particular interest is the contrast between the dark 

Cold War narrative and the narrative concerning the security and comfort provided by the 

welfare state. 

Finally, the thesis argues that the journal and its work can be seen in the context of 

militarization of everyday life. It tried to spread its militarizing vision in society, and did – in 

comparison to other countries – succeed in that pursuit. Militarization played a vital role in 

reaching out to the public, and in disseminating the idea of a welfare state that takes good care of 

its citizens, even during the hardest of times. 

 

Key words: Civil Defense, Cold War Culture, Militarization, Culture of Civil Defense, Welfare 

State, Cold War Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel anspelar på parollen för en civilförsvarsutställning i Borås 1972. Denna löd: 

”Befolkningsskyddet – Det gäller dig och din familj!”   
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Kapitel 1. Inledning 

Den 19 januari 1948 debatterades det svenska civilförsvarets fortsatta utveckling  i riksdagens 

första kammare. Debatten gällde huruvida man skulle införa en obligatorisk sjukvårdsutbildning 

för kvinnor. I ett replikskifte mellan den socialdemokratiske inrikesministern Eije Mossberg och 

folkpartisten Ingrid Osvald yttrades följande: 

Mossberg: ”[…] Fröken Osvald sade, att hon önskade att alla kvinnor, som hade hand om hem 

och barn, också skulle få sjukvårdsutbildning, men hon ville att det skulle vara en fredsmässig 

utbildning och inte en utbildning för krig. […] Men ha vi inte kommit så pass långt nu, att vi 

kommit ifrån en dylik uppdelning i fredsmässiga och krigsmässiga förhållanden? Om vi leva i en 

värld, där det dock föreligger en risk för att krig skall utbryta, är väl ändå det viktigaste, att man ger 

kvinnorna en sådan utbildning, att de kunna ta hand om sjuka och skadade människor, vare sig det 

är fråga om en krigsmässig eller fredsmässig skada. […]” 

 

Osvald: ”Herr Talman! Jag är alldeles ense med herr statsrådet när han säger, att vi böra komma 

bort från en sträng skillnad mellan krigs- och fredsverksamheten. Men vad jag vänder mig mot är 

att sådana kunskaper i sjukvård, som vi kvinnor behöva den dag som i dag är, skola delges oss i 

samband med och sammankopplas med tanken på krig. Så fort det blir tal om krig finns det stora 

möjligheter att få pengar till en sådan utbildning, men så länge vi söka verka i fredens tjänst på 

samma område genom kurser av olika slag, sitta vi oerhört trångt då det gäller att få de pengar vi 

behöver. […] Jag lovar [statsrådet] att vi också skola återkomma med önskemål, som dock icke 

motiveras med att vi önska utbilda kvinnorna för krig, utan för det dagliga livet.”1 

I den här ordväxlingen åskådliggörs en gränsdragning som hade blivit allt mer otydlig med åren, 

nämligen gränsdragningen mellan militärt och civilt. I och med andra världskrigets omfattande 

bombkampanjer mot städer och industriella centra suddades gränsen mellan civila och militära 

mål alltmer ut, och i samband med kärnvapnens allt större ödeläggande förmåga kom denna 

gräns att i stort sett tillintetgöras. Den här utvecklingen framtvingade en starkare civil-militär 

samverkan i krigstider, vilket även innebar ökade intrång i den privata sfären; både i krigs- och 

fredstid. Den sammansmältning mellan det dagliga livet och det militära som Ingrid Osvald 

varnade för i debatten hade under andra världskriget blivit en nödvändighet för de stridande 

parterna, men huruvida denna utveckling skulle tillåtas fortgå även när kriget var över förblev en 

för tillfället obesvarad fråga. 

Det här var en debatt som inte fördes enbart i riksdagen – det var en debatt som satte sin 

prägel på hela samhället. Civilförsvaret och dess uppgifter och utsträckning diskuterades vidlyftigt 

både inom populärkulturen, litteraturen och konsten likväl som inom myndigheter, i 

dagstidningar och i tidskrifter. Denna debatt kan sättas in i den större samhällsbild som det kalla 

kriget förde med sig och som den internationella arenan präglades av under nästan ett halvt sekel. 

                                                 
1 Första kammarens protokoll 1948, nr 25, s. 15-19. 
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Det kalla kriget var inte enbart politiskt viktigt, utan var även viktigt för de människor som på 

olika sätt påverkades av den världsbild som förmedlades till dem från den politiska makten, 

massmedierna och populärkulturen. Sverige befann sig i periferin i den stora konflikten mellan 

USA och Sovjetunionen, men påverkades i högsta grad av den. Föreställningarna om 

folkhemmet, välfärdsstaten och neutraliteten blev under efterkrigstiden fast förankrade i den 

svenska självbilden.2 

Den rädsla som orsakades av hotet om kärnvapenkrig och världens eventuella undergång i 

kombination med den berättelse om det moderna och framåtsträvande Sverige bidrog till att 

skapa en kallakrigskultur i Sverige.3 Denna kultur innebar ett kallakrigstänkande som satte sin 

prägel på både stort och smått. Kim Salomon menar att konflikten mellan öst och väst utspelar 

sig i den politiska sfären, 

[…] men den införlivas i det vardagsnära och får överraskande snabbt fäste i människors 

föreställningsvärld på båda sidor om järnridån. Det beror inte minst på konfliktens existentiella 

och moraliska dimension som handlar om vilka värden som ska prioriteras. Det är inte bara två 

militärmakter och två politiska system som ställs emot varandra utan också två olika uppfattningar 

om livsformer och konsumtion.4 

Mellan de två motpolerna USA och Sovjetunionen befann sig Sverige och den svenska 

självförståelsen som kontrasteras mot och influeras av de båda supermakterna. Det kan således 

sägas att Sverige utifrån dessa motsättningar i ideologi och livsstil skapade sig en egen 

kallakrigskultur. 

Kallakrigskulturen bör förstås utifrån den historiska kontext den befann sig i. I antologin Cold 

War Cultures. Perspectives on Eastern and Western Euopean Societies synliggörs hur mångfacetterad och 

olikartad kallakrigskulturen har varit i olika europeiska länder, beroende på vilket perspektiv 

perioden undersöks ifrån. Denna kultur bör inte heller ses som en homogen kultur med olika 

nationella varianter, utan som flera kulturer med överlappande men varierande drag. Hur denna 

kultur tog sig till uttryck berodde inte enbart på de olika ländernas erfarenheter under andra 

världskriget och kalla kriget, utan även på äldre traditioner och ideal som omformades och 

utvecklades under efterkrigstiden. Faktorer som politiska och ekonomiska system, religiösa 

traditioner, modernitetskoncept och estetiska ideal påverkade kallakrigskulturen i olika europeiska 

länder på olika sätt. Likheter och skillnader berodde således inte enbart på om landet i fråga var 

                                                 
2 Stråth, Bo, 2001: ”Neutralitet som självförståelse”, i Almqvist, Kurt; Glans, Kay (red.): Den svenska framgångssagan?, 
Stockholm, s. 165-178 
3 Salomon, Kim, 2007: En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i Folkhemssverige, Stockholm, s. 9-18, 164-174. 
4 Salomon, 2007, s. 10. 



3 

väst- eller östeuropeiskt; det rör sig snarare om långa, komplicerade och mångfacetterade 

processer.5 

På samma sätt som efterkrigstiden genomsyrades av en kallakrigskultur kan civilförsvaret och 

de delar av samhället som det påverkade sägas ha präglats av en civilförsvarskultur. Innebörden av 

detta begrepp är att det kalla kriget skapade ett tanke- och handlingsmönster över vad man bör 

göra och hur man bör tänka inför hotet om ett kärnvapenkrig. Det handlar således om det civila 

försvarets världsbild och utsuddandet av gränserna mellan den civila och militära sfären. Dessa 

tanke- och handlingsmönster var dock ömsesidiga, då civilförsvaret samtidigt påverkades av det 

civila samhället, genom hur kärnvapenhotet uppfattades och tolkades i sin samtid.6 

Kallakrigskulturen – och i förlängningen civilförsvarskulturen – gav upphov till ett 

anammande av dessa värderingar och sedermera en militarisering av vardagslivet, där det svenska 

civilförsvarets företrädare sökte sprida och anpassa en militariserad vardag till medborgarnas 

dagliga liv. Detta samtidigt som man var tvungna att anpassa sig själva utifrån den kontext man 

verkade i. Denna vilja till militarisering av vardagslivet kan ses både som en förlängning av den 

beredskapstid Sverige gick igenom under andra världskriget samt som en konsekvens av den 

politiska utvecklingen under kalla kriget. Kärnvapenhotet innebar inte bara ett militärt hot, utan 

även ett hot mot den civila befolkningen och dess överlevnad och livssätt. Den mobilisering som 

hade skett under krigsåren var tvungen att föras över på det vardagliga livet och anpassas till en 

ny, men liknande vardag där hotet av krig alltid fanns i bakgrunden. För att överleva krävdes en 

anpassning till atomålderns förutsättningar och villkor. Detta är något man kan se både i 

ordväxlingen mellan Mossberg och Osvald samt i civilförsvarets egen världsbild och verksamhet.7 

Det är utifrån dessa perspektiv som civilförsvaret i Sverige undersöks och analyseras i 

föreliggande uppsats. Detta genom att undersöka en svensk civilförsvarstidskrift som utgjorde en 

viktig del av den svenska civilförsvarsdebatten.8 Tidskriften – driven på frivillig basis – är 

intressant att analysera då den företräder en linje där militär disciplin ska inlemmas i den enskildes 

vardagliga rutiner. Men innan studien dyker djupare ner i det svenska civilförsvarets och 

                                                 
5 Lindenberger, Thomas; Payk, Marcus M.; Vowinckel, Annette, 2012: ”European Cold War Culture(s)? An 
Introduction”, i Lindenberger, Thomas; Payk, Marcus M.; Vowinckel, Annette (red.): Cold War Cultures. Perspectives on 
Eastern and Western European Societies, New York och Oxford, s. 1-20. 
6 Cronqvist, Marie, 2009: ”Det befästa folkhemmet. Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarskultur”, i 
Jerneck, Magnus (red.): Fred i realpolitikens skugga, Lund, s. 171-172; Cronqvist, Marie, 2008: ”Utrymning i 
folkhemmet. Kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 1961”, i Historisk Tidskrift 128:3, 
2008, s. 454-456; Cronqvist, Marie, 2007: ”Vi går under jorden. Kalla kriget möter folkhemmet i svensk 
civilförsvarsfilm”, i Hedling, Erik; Jönsson, Mats (red.): Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen, Litauen, s. 168-169. 
7 McEnaney, Laura, 2000: Civil Defense Begins at Home. Militarization meets Everyday Life in the Fifties, Princeton, s. 3-10. 
Cronqvist, 2009, s. 171-175. 
8 Den undersökta tidskriften heter Tidskrift för Sveriges Civilförsvar, senare benämnd Civilt försvar. Den diskuteras vidare 
under rubriken ”Material” längre fram i uppsatsen. 
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tidskriftens militariserande ambitioner måste en bakgrund till civilförsvaret och dess historiska 

utveckling tecknas. 

Bakgrund – civilförsvaret i kalla krigets skugga 

Civilförsvarets uppkomst 

Civilförsvar i modern mening började utvecklas under 1900-talets första hälft.9 Den enskilt 

största anledningen till denna utveckling var att icke-stridande personer, det vill säga den civila 

befolkningen, hade blivit utsatta för krigshandlingar i betydligt högre grad än tidigare. De 

viktigaste anledningarna till att civila påverkades av krig i större utsträckning var tvåfaldig. För det 

första bidrog krigsekonomin och krigsproduktionen under 1900-talens krig till att en stor del av 

befolkningen deltog i den totala krigsinsatsen, och därmed blev mer utsatta då skiljelinjen mellan 

civilt och militärt började suddas ut. För det andra möjliggjorde vapenteknikens utveckling en 

storskalig förstörelse av inte bara militära mål, utan även av industri- och befolkningscentra. 

Dessa två faktorer var viktiga bidragande orsaker till den allt större civila andelen dödsoffer under 

1900-talets konflikter. Trenden var också att andelen civila dödsoffer, i jämförelse med de 

militära, steg för varje krig som utkämpades. Eftersom kärnvapen samtidigt ansågs vara ett 

sannolikt tillvägangångssätt i ett framtida storkrig skulle denna andel av civila offer troligen öka 

drastiskt.10 

Under första världskriget hade inte några större åtgärder vidtagits för att skydda befolkningen 

från fientliga krigshandlingar. De sista krigsåren hade sett en intesifiering gällande bomanfall från 

luften, men dessa var begränsade i jämförelse med vad som skulle komma under nästa världskrig. 

Men det stod redan under 1930-talet klart att terrorbombning mot civilbefolkningen var 

någonting man kunde förvänta sig om kriget skulle komma. De tydligaste exemplen på den 

förödande kraft som sådana anfall hade visade sig bland annat genom bombningen av Guernica 

under spanska inbördeskriget och Italiens användande av stridsgas i kriget mot Etiopien. Som en 

konsekvens av denna utveckling var det under detta decennium som en stor del av de europeiska 

länderna påbörjade en uppbyggnad av civilförsvar, även om det var en mycket långsam utveckling 

fram till krigsutbrottet.11 

                                                 
9 Vale, Lawrence J., 1987: The Limits of Civil Defence in the USA, Switzerland, Britain and the Soviet Union. The Evolution of 
Policies since 1945, London, s. 14-16. Man skulle kunna argumentera för att de murar som sedan antikens dagar 
uppförts runt städer inte enbart var ett militärt skydd, utan även ett skydd för befolkningen som bodde innanför 
dem, och av den anledningen också utgjorde en tidig form av civilt försvar. 
10 Vale, 1987, s. 16-23. 
11 Woolven, Robin, 2005: ”Pre-War Preparations”, i Essex-Lopresti, Tim (red.): A Brief History of Civil Defence, 
Matlock, s. 7-11; Sjölin, Wilhelm (red.), 2014: I skuggan av kriget. Svenskt civilförsvar 1937-1996, Stockholm, s. 16-19; 
SOU 1936:57, Betänkande angående det civila luftskyddet, Stockholm, s. 19-37. 
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Under andra världskriget blev nödvändigheten av ett civilförsvar uppenbar för de krigförande 

europeiska länderna, och det påskyndade också utvecklingn och utbyggnaden av de påbörjade 

civilförsvarsprogrammen. De terrorbombningar som riktades mot de krigförande ländernas 

civilbefolkningar tvingade parterna att utveckla någon form av lindring för befolkningens 

lidanden.12 

Krigets avslutande genom bombningarna av Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 

påverkade civilförsvarsåtangadena i en ny riktning. Eftersom man antog att framtida storkrig 

skulle utkämpas genom användandet av kärnvapen var man tvungen att tänka om gällande 

civilförsvarets uppgifter, möjligheter och utmaningar.13 Atombomben och senare även 

vätebomben försvårade det arbete som civilförsvaret tidigare befattat sig med på grund av sin 

enorma förstörelseförmåga; den skulle påverka hur man både i världen och Sverige såg på 

civilförsvarets möjligheter och utmaningar. 

Det svenska civilförsvarets utveckling 

Det svenska civilförsvaret – eller luftskyddet som det till en början kallades – grundlades efter det 

att 1936 års luftskyddsutredning hade presenterat sitt betänkande. Men de förslag som lades fram, 

och senare också genomfördes, innehöll inte några förslag till en fast, statligt styrd 

civilförsvarsorganisation. Det som föreslogs var istället att staten, genom grundandet av frivilliga 

civilförsvarsorganisationer, skulle finansiera den verksamhet som dessa frivilliga krafter tänktes 

bedriva.14 Året därpå grundades således Riksluftskyddsförbundet, som samma år började ge ut sin 

tidskrift Flyglarm. Dess verksamhet var i grunden densamma som skulle fortgå även under 

efterkrigstiden; nämligen upplysning, utbildning och övningar. Denna organisation inkluderade 

följaktligen inget program som syftade till att bygga skyddsrum åt befolkningen. Men redan ett 

par år senare, kom 1939 års luftskyddssutrednings förslag angående införskaffande av 

skyddsmasker till befolkningen och statligt byggande av skyddsrum.  Det blev också lag på att 

man var tvungen att bygga skyddsrum i nyproducerade byggnader.15 

Det svenska civilförsvaret fick inte någon fast struktur förrän i slutet av andra världskriget då 

det kom en civilförsvarslag som fastställde vad civilförsvaret var och hur dess uppgifter skulle se 

                                                 
12 Sjölin (red.), 2014, s. 16-59, 242-253; Lemke, Bernd, 2007: ”Zivile Kriegsvorbereitungen in unterschiedlichen 
Staats- und Gesellschaftssystemen. Der Luftschutz im 20. Jahrhundert – ein Überblick” i Lemke, Bernd (red.): Luft- 
und Zivilschutz in Deutschland im 20. Jahrhundert, Potsdam, s. 67-88. 
13 Tidskrift för Sveriges Civilförsvar 1954, Nr 2, s. 16-17; TSCF 1954 Nr 4, s. 49-52, 56. 
14 SOU 1936:57, s. 133-155. 
15 SOU 1939:42, Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker samt inrättande av 
skyddsrum för luftskyddsändamål, Stockholm, s. 29-43. 
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ut. Med civilförsvar menades ”verksamhet till rikets försvar, som icke åvilar krigsmakten.”16 

Civilförsvaret och det militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret som i sin vidaste 

bemärkelse utgör ”hela det samlade svenska samhället sedan det organiserats för krig, ett 

samhälle som måste ta varje man och kvinna och alla sina resurser i anspråk för att lösa uppgiften 

att försvara vår frihet och vårt oberoende.”17 Det civila försvarets uppgifter är att i krig skydda 

civila genom att tillhandahålla bland annat förvarning, evakuering, skyddsrum, räddningstjänst, 

sjukvård, eldbekämpning samt sociala åtaganden som underhåll av nödvändiga samhälleliga 

funktioner och tillhandahållande av bostad och förnödenheter i nödfall.18 Det handlar således om 

allt från att rädda liv och bidra med humanitärt stöd till att upprätthålla infrastruktur och skydda 

industrier. 

I fredstid var utbildning och deltagande i det svenska civilförsvaret frivilligt, men i krigs- och 

beredskapstider gällde civilförsvarsplikt för alla icke-krigstjänstgörande medborgare mellan 15 

och 65 år gamla.19 Det svenska civilförsvaret förblev med andra ord under kalla kriget en i hög 

grad frivilligrekryterad organisation, utöver den kärna som den 1944 inrättade 

civilförsvarsstyrelsen utgjorde. Trots dess inrättande spelade de frivilliga organisationerna en 

fortsatt viktig roll inom det svenska civilförsvaret, och skulle göra det under hela den undersökta 

perioden. Men frivilligrörelserna var trots det beroende av statliga pengar för att kunna bedriva 

sin verksamhet. Man fick bidrag för att kunna anordna utbildningar och övningar, och till 

byggandet av skyddsrum bidrog staten ofta med en stor del av kostnaden.20 Av den anledningen 

kan man inte säga att frivilligorganisationerna var helt fristående från myndigheterna i fråga om 

finansiering och vad som skulle göras med de anslagna medlen. 

Med atombombens och vätebombens tillkomst förändrades civilförsvarets förutsättningar 

drastiskt, vilket ledde till att man var tvungna att utarbeta nya planer för hur man skulle kunna 

parera det nya hotet. Detta ledde till att man under 1950-talet beslutade sig för att man i hög grad 

skulle förlita sig på utrymning av städerna, det vill säga att stora delar av stadsbefolkningen skulle 

                                                 
16 SOU 1944:5, Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m., Stockholm, s. 59. 
17 Civilt Försvar 1968, Nr 2, s. 32. 
18 Genevekonventionernas första tilläggsprotokoll, artikel 61. 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C65187DA1AF
E6706C12563CD0051DE4A (hämtad 2017-05-11). Den definition och de uppgifter som tillskrivs civilförsvaret i 
Genèvekonventionerna är tämligen oomstridd inom den tidigare forskningen och av fackpersoner. Om definitionen 
anges är det antingen i direkt relation till Genèvekonventionernas definition (Vale, 1987), eller snarlika definitioner 
(Essex-Lopresti, 2005, Gärdin, 1958). 
19 SOU 1944:5, s. 167-196; SOU 1947:10, Betäkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m. m., Stockholm, s. 91-
112. 
20 SOU 1947:10, s. 9-13; SOU 1958:13, Civilförsvarets organisation, Stockholm, s. 372-384; SOU 1972:50, Skyddsrum, 
Stockholm, s. 99-103, 125-135. Det är även värt att notera att civilförsvaret inte var den enda frivilliga 
försvarsorganisationen som delvis finansierades med statliga medel. Andra frivilligorganisationer med anknytning till 
det frivilliga försvaret är exempelvis Centralförbundet för befälsutbildning, Sveriges Lottakårer, Blå stjärnan, Svenska 
röda korset och Frivilliga skytteväsendet. Se SOU 1968:54, Frivilligförsvaret 1. De frivilliga försvarsorganisationerna utom 
hemvärnet, Stockholm, s. 17-20, 222-247. 
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spridas ut över landsbygden för att ett kärnvapenanfall inte skulle bli lika förödande i förlust av 

människoliv. Enbart arbetskraft som var viktig för kriginsatsen, exempelvis den politiska och 

administrativa ledningen av landet, samt arbetare på nyckelindustrier och viktig infrastruktur 

skulle vara kvar i städerna och bo i ett antal större så kallade befolkningsskyddsrum, som byggdes 

i de större städernas innerområden.21 

Dessa prioriteringar gjorde att byggandet av andra skyddsrum än just befolkningsskyddsrum 

avstannade, vilket kritiserades av bland annat den tidigare översten Georg Gärdin. Han anklagade 

civilförsvaret för att inte vara mer än en pappersorganisation, som förvisso hade omfattande 

planer på att utrymma de större städerna i krig, men att dessa planer inte vilade på någon form av 

faktiska krigserfarenheter.22 Gärdin menade att de stora befolkningsskyddsrum som planerades 

och byggdes inte levde upp till vad man kunde förvänta sig i civilförsvarsväg. De skulle vara få 

och med stora avstånd mellan sig, vilket enligt Gärdin gjorde att man inte kunde komma ner i ett 

skyddsrum med kort varsel. Han ansåg att detta var problematiskt med tanke på att tiden mellan 

att flyglarm ges till att bomberna började falla hade förkortats över åren i och med utvecklingen 

av jetplan, robotvapen och kärnvapen. Därmed skulle man inte hinna i tid till ett skyddsrum. 

Därför förordade Gärdin ett civilförsvar som fokuserade på normalskyddsrum23 i närheten av 

bostaden eller arbetsplatsen i högre utsträckning än utrymning. Detta dels med anledning av 

tidsaspekten och dels på grund av att han utgick ifrån att konventionella bomber även i framtiden 

skulle spela en större roll än vad myndigheterna ansåg.24 

Kritiken gav i slutändan resultat. Under 1960-talet gjordes omprioriteringar i 

civilförsvarspolitiken. Man skulle nu fortsätta bygga normalskyddsrum i alla nyproducerade 

bostadshus även i de större städerna, samtidigt som man behöll relativt omfattande 

utrymningsplaner, vilket höll i sig under resten av den studerade tidsperioden. 

Den enskilde individens ansvar för civilförsvaret hade betonats ända sedan civilförsvaret 

började organiseras under 1930-talet. Skyddet av de egna hushållet eller bostaden kallades för 

hemskydd, vilket innebar att man skulle kunna ta hand om sig själv och sitt eget hushåll ur 

civilförsvarshänseende om kriget skulle komma. Detta begrepp kom att från 1960 kallas självskydd 

och inkluderade den enskilde medborgarens ansvar i samhället i stort. Man skulle inte bara hjälpa 

sig själv och sina närmaste, utan även kunna hjälpa andra i högre utsträckning.25 

                                                 
21 Sjölin (red.), 2014, s. 92-104. Se även SOU 1958:13, Civilförsvarets organisation, Stockholm. 
22 Gärdin, Georg, 1958: Civilförsvaret i stöpsleven, Stockholm, s. 22-23, 143. I en av Gärdins tidigare skrifter, 
Luftskyddserfarenheter. Vad sker och huru handla då bomberna falla, beskriver han i detalj de erfarenheter han hade 
tillförskansat sig under sin tid i Berlin under andra världskriget. 
23 Normalskyddsrum var inte lika motståndskraftiga som befolkningsskyddsrummen, men var adekvata att stå emot 
både stridsgas och radioaktivitet. 
24 Gärdin, 1958. Finns även en artikel om robotvapen i TSCF 1962, Nr 9, s. 124-125. 
25 TSCF 1959, Nr 6, s. 68-69. 
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Det svenska civilförsvaret i internationellt perspektiv 

Det svenska civilförsvaret är i ett globalt perspektiv tämligen unikt. Dels utifrån hur mycket 

resurser som spenderades samt hur väl planerat och utbyggt det faktiskt var. Enbart Schweiz lade 

ut större resurser per capita på civilförsvar under den studerade tidsperioden. Det finns en orsak 

till att just Sverige och Schweiz hade civilförsvar som var väldigt välutbyggda: båda länderna var 

neutrala. Tidigare forskning har visat att dessa länders långa historia av neutralitet i kombination 

med en självföreställning av fred och stabilitet har möjliggjort att man har kunnat bygga upp ett 

civilförsvar i avskildhet från omvärlden, något som också gör att vardagslivets militarisering enligt 

Laura McEnaneys definition har kunnat gå längre än i andra jämförbara länder.26 

Det amerikanska civilförsvaret som är det forskningsmässigt mest välundersökta var i 

jämförelse med det svenska och det schweiziska kraftigt underutvecklat. Från första början lades 

ansvaret för det civila försvaret och därmed försvaret av hemmet och familjen över på den 

enskilde individen. Detta hade flera anledningar; dels den försvarsdoktrin som utgick ifrån 

avskräckning medelst kärnvapen, men dels även de moraliska bekymmer som civilförsvaret gav 

upphov till. Att bygga skyddsrum när ett kärnvapenkrig skulle leda till människans undergång 

sågs som mer eller mindre lönlöst, och det ansågs även som någonting fegt att gömma sig nere i 

underjorden istället för att direkt möta faran. Eftersom civilförsvaret i USA nästan uteslutande 

vilade på privata initiativ var även de moraliska frågorna av vikt. Skulle man exempelvis släppa in 

sina grannar i det hembyggda skyddsrummet eller skulle man mota bort dem med vapen i hand 

för att skydda sin egen familj? De här problemen gjorde att det amerikanska civilförsvaret aldrig 

fick något större fäste i samhället, och förblev därför en outvecklad del av det amerikanska 

försvaret.27 

De planer som fanns inom den amerikanska civilförsvarsorganisationen var inte heller lika 

långtgående och välfinansierade. Man skulle utrymma städerna, men myndigheterna skulle enbart 

bidra med akut stöd under de första dagarna efter ett angrepp. Till skillnad från Sverige och 

Schweiz hade man inga långsiktiga ambitioner att försörja och ta hand om befolkningen.28 Det 

finns till och med de som menar att civilförsvaret aldrig har fungerat i USA, att det inte var 

någonting annat än en illusion.29 

 De västeuropeiska länder som var medlemmar av NATO hade generellt sett inte särskilt väl 

utbyggda civilförsvar, vilket till stor del berodde på den försvarsdoktrin som dominerade i 

                                                 
26 Cronqvist, 2009, s. 173-174; Vale 1987, s. 94-100. 
27 Oakes, Guy, 1994: The Imaginary War. American Civil Defense and American Cold War Culture, New York, s. 145-164; 
Rose, Kenneth D., 2001: One Nation Underground. The Fallout Shelter in American Culture, New York, s. 94-100; 
McEnaney, 2000, s. 52-62. 
28 McEnaney, 2000, s. 47-62. 
29 Garrison, Dee, 2006: Bracing for Armageddon. Why Civil Defense Never Worked, Oxford. 
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Atlantpakten. Frankrike, Storbritannien och Västtyskland hade alla små civilförsvarsåtaganden i 

jämförelse med Sverige och Schweiz. Man kan se samma tendernser som i USA där civilförsvaret 

sågs som nästintill lönlöst om ett kärnvapenkrig skulle bryta ut. Särskilt i Tyskland, som mycket 

väl kunde bli en av de första krigsskådeplatserna, var man pessimistiska till om det var värt 

kostnaderna att försöka ordna ett genomgripande civilförsvar och skyddsrumsprogram, trots att 

man spenderade mer på sitt civilförsvar än vad många andra västeuropeiska länder gjorde.30 Ett 

undantag från det svala intresset i NATO-länderna utgjordes av Norge och Danmark, som trots 

att de var skyddade av NATOs kärnvapenparaply hade relativt väl utbyggda civilförsvar.31 

Liknande tendenser kan också anas i Warszawapaktens länder, där man förvisso i genomsnitt 

spenderade större summor på civilförsvaret än vad man gjorde i NATO-länderna. Men även i 

östblocket förlitade man sig på avskräckning med kärnvapen som den huvudsakliga 

försvarsdoktrinen. I Sovjetunionen hade man långtgående planer för utrymning och relativt väl 

utbyggt skyddsrumsprogram, även om utrymingsplanerna var något ambitiösa med långa 

utrymningsvägar som ofta skulle tillryggaläggas till fots. Det har också hävdats i den tidigare 

forskningen att civilförsvar tenderar att vara mer utbyggt i totalitära och icke-demokratiska 

länder.32 

Civilförsvar har således inte varit av högsta prioritet i de allra flesta länders försvarsberedskap. 

Sverige är ett undantag där fler åtgärder har vidtagits för att skydda den egna civilbefolkningen 

från fientliga angrepp. Dessa långtgående civilförsvarsambitioner märks inte bara inom den 

svenska försvarsförmågan, utan det svenska civilförsvaret trängde sig även in i den enskilde 

medborgarens privatliv. Civilförsvarskulturen och vardagslivets militarisering hade med andra ord 

en större möjlighet att ta fäste i det svenska samhället i jämförelse med många andra länder. Även 

om man från civilförsvarshåll hade liknande intentioner i olika länder, blev utfallet olika beroende 

på under vilka förutsättningar man verkade i. Sveriges relativa isolation från omvärlden gav större 

spelrum åt civilförsvaret och dess företrädare, på ett sätt som hade varit svårt eller nästintill 

omöjligt i många andra länder. 

                                                 
30 Buggeln, Marc; Marszolek, Inge (red.): Bunker. Kriegsort, Zuflucht, Erinnerungsraum, Frankfurt am Main, s. 9-24; 
Essex-Lopresti (red.), 2005, s. 32-58; Friedrichs, Jan-Henrik, 2008: ”Massenunterkunft, Atombunker, Kunstobjekt. 
Bunkernutzungen im Nachkriegsdeutschland” i Buggeln; Marszolek (red.), s. 245-258; Vale, 1987, s. 5-11, 123-151. 
Även i Storbritannien har man tvekat på om civilförsvaret over huvud taget skulle vara till någon större nytta. Se 
Crossley, John George, 1985:  The civil defence debate in Britain 1957-83. An account and critical analysis of the major issues in 
the debate about civil defence against nuclear attack, Bradford. 
31 Vale, 1987, s. 9. Detsamma gäller även Finland, som inte var NATO-medlem. De nordiska länderna spenderade i 
genomsnitt cirka hälften så mycket per invånare på sitt civilförsvar i jämförelse med Sverige. Se även Widén, Staffan, 
1997: Civil beredskap i Norden, Stockholm. 
32 Egorov, P.T.; Shljakov, I.A.; Alabin, N.I., 1970: Civil Defense. A Soviet view, Moskva, s. 1-5; Vale, 1987, 152-191; 
Heitmann, Clemens, 2006: Schützen und Helfen? Lutschutz und Zivilverteidigung in der DDR 1955 bis 1989/90, Berlin, 
s. 383-386. 
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Tidigare forskning 

Forskningsläget för en studie av ett så mångfacetterat ämne som civilförsvaret, vars verksamhet 

påverkar många olika delar av samhället, blir ofrånkomligen omfångsrikt. Marie Cronqvist har 

emellertid identifierat två grundläggande och genomgående perspektiv som har varit 

dominerande i civilförsvarsforskningen. Det första perspektivet berör civilförsvarets 

politisk-historiska aspekter samt dess intentioner och effekter. Det vill säga vilken politik och 

vilka lagar som berörde civilförsvaret, samt hur civilförsvaret fungerar som institution och 

organisation i förhållande till dess syften. 

Det andra perspektivet – med civilförsvarskulturen i fokus – går bortom de frågor som det 

första fältet ägnat sig åt. Det som är centralt för denna inriktning är det budskap som 

organisationer kring civilförsvaret sände ut och hur man genom text, bild och praktik skapade 

mening i en tid då hotet om domedagen var konstant närvarande. Detta kan också anknytas till 

den militärhistoriska forskning som på senare tid har förflyttats från slagfältet till hemmafronten 

och den sammansmältning som kan åskådliggöras mellan front och hemmafront.33 

Båda dessa kategorier kan dock delas upp i ytterligare underkategorier. Jochen Molitor har 

identifierat att det utöver den traditionella politisk-historiska forskningen finns angränsande 

forskning där man även studerar civilförsvaret i en kontext där civilförsvaret som en 

säkerhetsgaranti i demokratiska stater betonas, och de avvägningar som måste göras utifrån 

svårförenliga intressen mellan stat och civilsamhälle.34 Man kan också studera civilförsvaret ur ett 

diskurshistoriskt perspektiv, där civilförsvarets rumsliga så väl som praktiska egenskaper kan 

analyseras. Här handlar det om hur det talas om civilförsvar och vilket budskap som sänds ut från 

civilförsvarshåll mot allmänheten samt hur detta mottas.35 

Denna delning som kan ses i forskningsläget var även en uppdelning som i mångt och mycket 

gjordes av de ansvariga för civilförsvaret under efterkrigstiden. Å ena sidan arbetade man med det 

praktiska, politiska utbyggandet av civilförsvaret och dess roll i en eventuell konflikt. Å andra 

                                                 
33 Cronqvist, 2009, s. 171-172. Cronqvist menar att den kulturhistoriska forskningen om civilförsvaret har ett 
perspektiv som ”[…] skiljer sig radikalt från annan och tidigare forskning om civilförsvar, som i första hand utgått 
från ett politiskt-historiskt propagandaperspektiv. Istället för att enbart undersöka propagandans bakomliggande 
intentioner eller effekter, sätts nu själva budskapet i civilförsvarstexterna och de tillhörande bilderna i fokus.” 
Cronqvist, 2009, s. 172. 
34 Se exempelvis Steneck, Nicholas J., 2005: Everybody has a Chance. Civil Defense and the Creation of Cold War West 
German Identity 1950-1968¸Ohio State University, samt Lange, Hans-Jürgen (red.) 2013: Versicherheitlichung des 
Bevölkerungsschutzes, Wiesbaden. 
35 Molitor, Jochen, 2015: ” Die totale Verteidigung? Zivilschutz – aus zeithistorischer Perspektive” i Zeitschrift für 
Auβer- und Sicherheitspolitik, Wiesbaden, s. 400-404. Molitor menar dock att denna kategorisering inte är fullständig, 
utan breddas ständigt och nya perspektiv på civilförsvaret uppkommer med jämna mellanrum. Se även Biess, Frank, 
2009: ”’Jeder hat eine Chance.’ Die Zivilschutzkampagnen der 1960er Jahre und die Angstgeschichte der 
Bundesrepublik” i Greiner, Bernd; Müller, Christian Thomas; Walter, Dierk (red.) Angst im Kalten Krieg, Hamburg; 
Davis, Tracy C., 2007: Stages of Emergency. Cold War Nuclear Civil Defense, Durham och London. 
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sidan bedrevs omfattande informationskampanjer för att upplysa befolkningen genom att sprida 

information om civilförsvaret, antingen genom utbildningar, information i media eller utskick av 

infomationsmaterial. De här två sidorna både samverkar och påverkar varandra, och civilförsvaret 

kan således studeras utifrån ett flertal olika perspektiv. 

Den traditionella civilförsvarsforskningen 

Forskningen om civilförsvarets organisation, intentioner, nytta och effekter har länge varit 

centralt för civilförsvarsforskningen. Denna forskning präglas främst av ett politiskt-historiskt 

perspektiv, där civilförsvaret fyller en roll både i det utrikes- och försvarspolitiska spelet. 36 Ett av 

de viktigaste verken som har gjorts inom denna kategori är Lawrence J. Vales The Limits of Civil 

Defence in the USA, Switzerland, Britain and the Soviet Union från 1987, där han dels beskriver 

civilförsvarets ställning i dessa länder men också hur medborgarnas relation till staten ser ut. 

Hans fokus ligger på civilförsvarets begränsningar med hänseende till de tekniska och politiska 

faktorer som påverkar den civilförsvarspolitik som olika länder har beslutat sig för att genomföra 

i slutändan. 

Det finns flera studier som har ett upplägg liknande Vales, men som ofta endast behandlar ett 

enskilt land, och ger en överblick över den lokala eller regionala situationen. Denna litteratur 

tenderar att vara av överblickskaraktär, det vill säga att den syftar till att ge en kunskapsöversikt 

som inte nödvändigtvis är problematiserande och vetenskaplig. Det finns ett brett internationellt 

urval av sådan litteratur, som bland annat behandlar Väst- och Östtyskland, Storbritannien, 

Sovjetunionen och våra nordiska grannländer.37 

För svensk del finns det inte särskilt mycket akademisk litteratur som behandlar civilförsvarets 

organisatoriska och institutionella historia.38 Det har dock författats ett antal rapporter och 

icke-akademisk litteratur om det svenska civilförsvaret, där det främsta exemplet är antologin I 

skuggan av kriget. Svenskt civilförsvar 1937-1996 som ger en god överblick av det svenska 

                                                 
36 Cronqvist, 2009, s. 171-172. Se även Molitor, 2015. 
37 För civilförsvaret i Väst- och Östtyskland, se Lemke (red.) 2007; Geier, Wolfram, 2003: Zwischen Kriegsszenarien und 
friedenszeitlicher Katastrophenabwehr. Zur Entwicklung der zivilen Verteidigung in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung des Zivilschutzes und seiner Reformen vor und nach Beendigung des Kalten Krieges, Marburg; Biess 2009 i 
Greiner; Müller; Walter (red.);  samt Heitmann, 2006. Essex-Lopresti (red.), 2005; Arnold, Lorna, 2001: Britain and the 
H-Bomb, Chippenham; och Crossley, George, 1985, tar itu med det brittiska civilförsvaret. Staffan Widéns Civil 
beredskap i Norden ger en överblick över civilförsvaret i Danmark, Norge, Finland och Island. Det sovjetiska 
civilförsvaret har bland annat beskrivits i Egorov; Shljakov; Alabin, 1970. 
38 Historikern Wilhelm Agrell har skrivit några skrifter kring civilförsvarets organisatoriska och doktrinära utveckling. 
Se exempelvis Agrell, Wilhelm,1988: Ett samhällsskydd för alla väder? Om det civila försvarets principer och problem, Bjästa; 
samt Agrell, Wilhelm, 1984: Sveriges civila säkerhet. Suveränitet, stabilitet och anpassningsförmåga som samhällsmål, Stockholm. 
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civilförsvarets utveckling.39 Sveriges militärstrategiska överväganden och doktrinförändringar 

under kalla kriget har däremot studerats noggrant, delvis även i förhållande till civilförsvaret.40 

Den traditionella politisk-historiska civilförsvarsforskningens stora nackdel är att den missar 

den mångfacetterade essens som civilförsvaret besitter, då denna organisation påverkar så många 

olika delar av samhället.41 Civilförsvaret som fenomen bör inte enbart förstås utifrån dess 

betydelse politiskt och militärt, utan även utifrån betydelsen för det samhälle civilförsvaret 

verkade i samt de enskilda individer som påverkades. Därför är inte den politisk-historiska 

litteraturen av något större värde i föreliggande undersökning, vilket också gör att den inte 

kommer att användas i någon större utsträckning. Fokus för den här uppsatsen kommer snarare 

vara den forskning som har anlagt ett mer social- och kulturhistoriskt perspektiv på civilförsvaret. 

Civilförsvarskultur 

Den internationella forskning som har gjorts kring civilförsvarskulturen är i huvudsak 

amerikansk, eftersom det var där forskningen om civilförsvarskulturen påbörjades på allvar under 

slutet av 1980-talet. Den undersökning som öppnade upp fältet för forskningen om 

civilförsvarskultur är Elaine Tyler Mays numera klassiska studie Homeward Bound. American Families 

in the Cold War Era, där hon visade att det inte enbart var det nationella beslutsfattandet som 

påverkade den amerikanska kallakrigskulturen, utan det genomsyrade samhället från grunden. 

Familjen blev i detta samhälle ett fundament att stödja sig på i en allt farligare omvärld, och med 

detta menar May att kärnvapenhotet domesticerades och gjordes mer hanterbart. Genom att 

studera tidskrifter, tidningar, filmer och framför allt en undersökning av 300 medelklasspar över 

en period av 30 år tecknas en heltäckande bild av den amerikanska kallakrigskulturen under 

efterkrigstiden. Hon menar att hemmet erbjöd en säkerhet i en osäker tid, men detta samtidigt 

som hemmet och familjen sågs som någonting sårbart i behov av skydd från utomstående 

krafter.42 

                                                 
39 Sjölin (red.), 2014. Liknande verk är exempelvis Andér, Ulla, 1987: Civilförsvarets kvinnor, Bjästa; Bäck, Karl-Gunnar; 
Morath, Magnus, 1987: 50 års frivillighet. En bildkavalkad genom SCF:s historia, Stockholm; Kaiser, Magnus, 2001: Civil 
ledning ur ett historiskt perspektiv: principer för organisering, Stockholm; Munck af Rosenschöld, Sten, 2014: Totalförsvarets 
ledning under kalla kriget, Karlskrona; Skoglund, Per, 1992a: Den Civila delen av totalförsvaret. En översiktlig historisk 
beskrivning och analys av förändringar i den formella organisationen mellan 1925-1987¸ Örebro; Skoglund, Per, 1992b: Den 
Civila delen av totalförvsaret. Ett institutionellt och organisatoriskt perspektiv, Örebro; Österdahl, Lars, 1986: Civilförsvarsstyrelsen 
1944-1986. 42 år. En minnesskrift, Karlstad. 
40 Se exempelvis Agrell, Wilhelm, 1985: Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen 
1945-1982, Stockholm; Agrell, Wilhelm, 2000: Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000, Lund; 
Bjereld, Ulf; Johansson, Alf W.; Molin, Karl, 2008: Sveriges säkerhet och världens fred. Svensk utrikespolitik under kalla kriget, 
Stockholm. 
41 Molitor, 2015, s. 400. 
42 May, Elaine Tyler, 1988: Homeward Bound. American Families in the Cold War Era, New York, s. 3-15, 208-226. Se 
även Paul Boyers By the Bomb’s Early Light. American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age, där han har 
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Guy Oakes har i The Imaginary War. American Civil Defense and American Cold War Culture 

studerat det amerikanska civilförsvaret under kalla krigets första decennier. Han argumenterar för 

att civilförsvarets roll i USA inte hade som uppgift att skydda befolkningen, utan snarare att 

invagga medborgarna till att tro att man var säkra om kriget skulle komma. Oakes menar 

följaktligen att civilförsvarsåtgärder skulle endast användas för att ge legitimitet åt den politik där 

hot om kärnvapenkrig skulle upprätthålla freden. Man förmedlade cyniskt bilden av att det fanns 

en reservplan om kriget trots allt kom, även om det bara var en fasad. Det kalla krigets 

hemmafront skulle vara ett inbillat krig där militär disciplin skulle råda gällande befolkningens 

psykiska mottagande och behandling av ett fullskaligt kärnvapenkrig; man skulle vara mentalt 

förberedd på det värsta.43 

Kenneth D. Roses kommer in på liknande spår som Oakes i One Nation Underground, där han 

undersöker skyddsrummets plats i den amerikanska kallakrigskulturhen när det kalla kriget nästan 

blev varmt under mitten av 1950- till och med början av 1960-talet. Till skillnad från Oakes 

fokuserar Rose på den enskilde medborgaren, snarare än på den officiella politiken. Han menar 

att medborgarnas medvetenhet om skyddsåtgärder var vitt utbredd och omtalad, men att den 

faktiska viljan till att göra någonting åt kärnvapenhotet var minimal. Rose argumenterar för att 

detta berodde på att det ofta ansågs lönlöst att försöka skydda sig mot kärnvapen genom att 

bygga skyddsrum, därutöver kunde det också anses fegt att gömma sig från faran eller som ett 

steg närmare ett militariserat samhälle. Men det här var inte de enda orsakerna. Viktigt var också 

att skyddsrum skulle uppföras privat med egna medel, samt de moraliska och sociala frågor som 

uppkom i samband med detta. Att inte släppa in grannen i sitt eget skyddsrum för att säkra sin 

egen överlevnad blev ett moraliskt dilemma i den amerikanska civilförsvarsdebatten. Dessa 

faktorer menar Rose gjorde att amerikanerna slutligen ratade civilförsvaret.44 

Den kanske viktigaste undersökningen i den tidigare forskningen är McEnaneys Civil Defense 

Begins at Home. Militarization meets Everyday Life in the Fifties, där hon undersöker den amerikanska 

civilförsvarsmyndigheten FCDAs verksamhet under 1950-talet. Hennes resultat visar att det 

fanns inneboende paradoxer i civilförsvarets arbete, man accepterade vissa åtaganden med 

hänvisning till nationens säkerhet, men avvisade andra åtgärder som låg i civilförsvarets intresse.  

Vad McEnaney slutligen kommer fram till är att FCDA gjorde det möjligt för militära ideal och 

idéer att i viss mån tränga in i vardagslivet och förmå medborgarna att börja tänka och handla på 

nya sätt för att kontra kärnvapenhotet. Hon menar också att civilförsvarets intentioner hade en 

                                                                                                                                                         
studerat den amerikanska kallakrigskulturen i skuggan av atombomben under de första åren efter andra världskriget, 
samt Allan M. Winklers Life Under a Cloud. American Anxiety About the Atom. 
43 Oakes, 1994, s. 3-9, 165-168.  
44 Rose, 2001, s. 1-13, 186-213. 
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effekt på befolkningen som inte enbart beroedde på huruvida de föreslagna reformerna 

genomfördes eller inte.45 

Det enda undantaget för annars obefintlig svensk forskning om den svenska 

civilförsvarskulturen är de undersökningar som Cronqvist har gjort. De artiklar hon har skrivit är 

mer eller mindre de enda som behandlar den svenska civilförsvarskulturen under kalla krigets 

domedagshot. I de perspektiv hon använder sig av utgår hon i hög grad från den tidigare 

amerikanska forskningen kring civilförsvarskulturen och vardagslivets militarisering.46 I artikeln 

”Det befästa folkhemmet. Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarskultur” undersöker 

Cronqvist de pamfletter med titeln Om kriget kommer som i flera omgångar skickades ut till alla 

svenska hushåll. Hon kommer fram till att Om kriget kommer förmedlar en bild av folkhemmet i 

atomåldern. I de små förberedelser som gjordes i hemmet syntes även en större nationell 

gemenskap. Det som förkunnas är bilden av ett samhälle som präglades av social, ekonomisk och 

politisk trygghet, trots de hot om total undergång och ödeläggelse som tornade upp sig vid 

horisonten.47 

Cronqvist har med samma teoretiska perspektiv undersökt den stora utymingsövning som 

genomfördes i Stockholm i artikeln ”Utrymning i folkhemmet. Kalla kriget välfärdsidyllen och 

den svenska civilförsvarskulturen 1961”. Genom att studera dagspressens reaktioner kring 

utrymningsövningen kommer hon fram till att övningen framställdes som en lugn och trevlig 

folkfest där välfärdsstaten flyttade ut på landet för en dag. Cronqvist menar att två möjlig 

slutsatser kan dras av pressens reaktioner; antingen sågs inte krigshotet som allvarligt medan 

berättelsen om det moderna Sverige var viktigare, eller så var den idylliska iscensättningen bara en 

”betryggande besvärjelse mot ett akut, upplevt krigshot och att själva frånvaron av kriget i 

pressmaterialet åskådliggör skräcken snarare än bristen på densamma.”48 Hon tolkar det dock 

som att båda dessa bilder samverkar med varandra. 

Civilförsvarskulturen har inte bara undersökts av historiker, eftersom det är ett 

tvärvetenskapligt ämne som tangerar olika delar av samhället på olika sätt. Då familjen och 

hemmet spelar en viktig roll för civilförsvaret, finns det en hel del genusvetenskaplig forskning 

som indirekt berör civilförsvarets verksamhet. En viktig aspekt av det kvinnliga engagemanget i 

det militära arbetet är att det ofta byggde på frivillighet, och i de flesta fallen endast inbegrep 

icke-stridande arbetsuppgifter.49 Denna fördelning av uppgifter sett ur ett militärt perspektiv har 

                                                 
45 McEnaney, 2000, s. 152-156. 
46 Cronqvist, 2009, s. 169-174. 
47 Cronqvist, 2009, s. 192-193. 
48 Cronqvist, 2008, s. 167, 472-475. Citat på s. 474. 
49 Sundevall, Fia, 2011: Det sista manliga yrkesmonopolet. Genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989, Halmstad, s. 83-139, 
206-216. 
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också studerats. Vilken roll maskulinitet och feminitet spelar för de värderingar och ideal som 

behandlar krig och fred har Cynthia Enloe behandlat i sin artikel ”Beyond Steve Canyon and 

Rambo. Feminist Histories of Militarized Masculinity”. Hon kommer fram till att hur man i olika 

historiska kontexter ser på manligt och kvinnligt får en stor påverkan på hur idéer och politik 

kring relationen mellan soldater och civila ser ut.50 

Trots bristen på vidare forskning om den svenska civilförsvarskulturen finns det även 

litteratur som behandlar kallakrigskulturens betydelse i Sverige under den undersökta perioden. 

Ett exempel på detta är Kim Salomons En femitotalsberättelse, som genom att undersöka 

populärkulturella källor kartlägger den svenska inställningen till det kalla kriget och synen på 

aktörerna i denna konflikt.51 Den forskning som har gjorts kring civilförsvarskultur kan ses i ett 

större sammanhang av litteratur som behandlar kalla kriget och dess kultur. 

Civilförsvarets fysiska gestaltning, dess plats i det offentliga rummet och dess påverkan på 

individen har inte behandlats i någon större mån av den tidigare forskningen. Cronqvist har i en 

av sina artiklar behandlat hur skyddsrummen fungerar som en symbol för det moderna 

välfärdssamhället. Genom att analysera en civilförsvarsfilm kommer hon fram till att det man 

ville förmedla var en samtidskänsla som syftade till att bekräfta den egna livsstilen. De allvarliga 

undertoner som har med kärnvapenhotet att göra förpassas till bakgrunden.52 

Även i antologin Bunker. Kriegsort, Zuflucht, Erinnerungsraum undersöks skyddsrummet som en 

del av stadsbilden i Tyskland. I Tyskland sågs byggandet av skyddsrum som något av en illusion 

snarare än en lösning, som inte skulle fungera om ett krig väl bröt ut. Författarna menar att 

skyddsrummen snarare gav uttryck för den rädsla som kändes inför ett eventuellt krig istället för 

den trygghet som de skulle erbjuda. Enstaka militärstrateger hade visioner om en idyllisk 

gemytlighet i grannskapet centrerat kring privata källarskyddsrum, men Tyskland initierade aldrig 

något övergripande skyddsrumsprogram.53 Det gjorde däremot Schweiz som även försökte 

integrera de skyddsrum som byggdes i landskapsbilden. Genom att göra detta sammansmältes det 

idylliska landskapet med det allvar som skyddsrummen ändå förmedlade.54 

                                                 
50 Enloe, Cynthia, 1989: ”Beyond Steve Canyon and Rambo. Feminist Histories of Militarized Masculinity”, i Gillis 
(red.): The Militarization of the Western World, New Brunswick och London, s. 119-140. 
51 Salomon, 2007, s. 9-44. 
52 Cronqvist, 2007, s. 167-180. 
53 Friedrichs, 2008 i Buggeln; Marszolek (red.), s. 245-258; Buggeln; Marszolek, 2008, s. 9-24. I Tyskland hade man 
även problem att besluta vad man skulle göra med alla de gamla skyddsrummen som hade byggts före och under 
andra världskriget.  
54 Kunz, Gerold, 2008: ”Die Integration militärischer Bauten ins Landschaftsbild der Schweiz” i Buggeln; Marszolek 
(red.), s. 277-291. 
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Civilförsvarskulturen utifrån ett teoretiskt perspektiv 

Civilförsvarets organisation i fredstid byggde i hög grad på frivillighet, och det är endast i fredstid 

som den hittills har fått verka. Men hemmafronten var samtidigt den enda synliga fronten i det 

kalla krig som utkämpades. De privata initiativ som präglade det svenska civilförsvaret syns 

tydligt i civilförsvarets dagliga verksamhet, inte minst i dess tidskrift. Det är denna frivilliga 

rörelse som studeras i föreliggande undersökning; civilförsvaret som en ambivalent organisation i 

gråzonerna mellan statligt och frivilligt samt mellan den militära och civila sfären. Civilförsvaret 

skulle förmedla en bild av de hot som det moderna kriget förde med sig, men även den trygghet 

som gick att finna i välfärdsstaten och folkhemmet. Genom att studera vardagslivets 

militarisering kan man komma närmare det tanke- och handlingssätt, som civilförsvaret 

företrädde. Det är detta fundament som utgör mina teoretiska utgångspunkter. 

Rädsla och trygghet i kallt krig 

Ett av de viktigaste perspektiven i den västeuropeiska och amerikanska kallakrigskulturen är 

dikotomin mellan rädsla och trygghet. Å ena sidan finns rädslan för kärnvapenkriget med hot om 

världens undergång och å andra sidan har vi den trygghet som man på olika sätt försökte finna i 

denna hotfulla situation. Elaine Tyler May var först med att uppmärksamma denna 

motsägelsefulla berättelse om det kalla krigets kultur när hon 1988 skrev Homeward Bound. Där 

lyfter hon fram de motsättningar som finns i den amerikanska efterkrigstidens familjeideal. I den 

osäkra värld som det kalla kriget utgjorde verkade hemmet vara en av de säkrare platserna i 

samhället, undangömt från omvärldens hot och faror. Detta samtidigt som hemmen och 

familjerna sågs som särskilt utsatta och således i kraftigt behov av skydd. I skärningspunkten 

mellan supermakternas terrorbalans och den välståndsökning som skedde under efterkrigstiden 

utkristalliserade sig en familjecentrerad kultur, där både tidens rädslor och drömmar kom till 

uttryck. May motiverar användandet av detta perpsektiv genom sin tvärvetenskaplighet: att 

undersöka denna kultur är att undersöka två sidor av samma mynt. Detta genom att dra nytta av 

den rädsla som beskrivs i den politisk-historiska forskningen och den trygghet som framträder i 

undersökningar av familjeidealet.55 

Detta ambivalenta perspektiv på det kalla krigets kultur har även lyfts fram av Margot A. 

Henriksen, som menar att 

[…] postwar America revealed two cultural personalities in conflict. Struggling under the surface 

serenity and outward security of the mainstream cold war American mind was an unstable and 

                                                 
55 May, 1988, s. 3-11. 
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paranoid underground American psyche in state of panic. Challenging the culture of confident 

calm was the counterculture of nervous anxiety.56 

Denna dualitet mellan rädsla och trygghet definierar den amerikanska forskningen inom ämnet 

och genomsyrar hela samhället; allt ifrån politik och diplomati till populärkultur och familjeliv 

påverkas. Utåt var man lugn och samlad men inuti varje person och hem fanns det en rädsla och 

oro inför hur framtiden skulle se ut.57 

För svensk del har detta perspektiv undersökts i Sverker Oredssons böcker Svensk rädsla och 

Svensk oro, som behandlar rädsla för olika typer av hot som fanns från det offentligas sida under 

1900-talet. Oredsson menar att rädsla inte enbart är någonting privat, utan något som finns för 

att säkra en stats fortbestånd. För att motverka hoten som ger upphov till rädslan vidtar stater 

åtgärder: gentemot yttre hot byggs exempelvis ett försvar upp och för att motverka inre hot och 

oordning finns det lagar, domstolar och polis. Den offentliga fruktan kommer till uttryck genom 

statens företrädare, de folkvalda, som i ett demokratiskt samhälle kan sägas ha liknande rädslor 

som folket de representerar.58 Liknande fenomen har Kim Salomon studerat i den svenska 

kallakrigskulturen, men istället för att fokusera på det offentliga har han, likt Henriksen, tagit 

hjälp av populärkulturen.  

Rädslan för en yttre fiende sågs, särskilt med hänsyn till civilförsvaret, som det största hotet 

under den studerade perioden.59 Även den svenska kallakrigskulturen kom att domineras av den 

överordnande konflikten mellan supermakterna och den stundande apokalypsen som följde i 

denna konflikts spår. Rädslan tog ett fast grepp om människors föreställningsvärld. Men på den 

andra sidan av myntet fanns folkhemmet och den framväxande välfärdsstaten, som utlovade 

trygghet och säkerhet åt alla medborgare. Denna trygghet gällde även rädslor för de hot som 

kärnvapnen gav upphov till. Det svenska totalförsvaret ombesörjde att befolkningen skulle klara 

sig även i krigstider, och kunna fortsätta sitt liv som vanligt trots den stundande undergången.60 

                                                 
56 Henriksen, Margot A., 1997: Dr. Strangelove’s America. Society and Culture in the Atomic Age, Berkley och Los Angeles, 
s. 85. 
57 Matthews, Melvin, 2012: Duck and Cover. Civil Defense Images in Film and Television from the Cold War to 9/11, Jefferson, 
s. 1-9. Se även Winkler, 1993; Boyer, 1994; Oakes, 1994; McEnaney, 2000; Rose, 2001. 
58 Oredsson, Sverker, 2001: Svensk rädsla. Offentliga fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Lund, s. 14-15. Se även 
Oredsson, Sverker, 2003: Svensk oro. Offentliga fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Lund. Två ytterligare rädslor 
som Oredsson diskuterar är rädslan för utlänningar och invandrare samt rädslan för miljöförstöring, men dessa 
kategorier är inte relevanta för föreliggande undersökning. Värt att notera är att Oredssons forskning uteslutande 
består av de rädslor som uppfattades under perioden och han diskuterar inte i någon större utsträckning de känslor 
av trygghet som andra forskare har betonat. 
59 Även de inre politiska hoten sågs delvis som yttre hot, då kommunisterna ansågs vara femtekolonnare som i 
händelse av krig skulle samarbeta med Sovjetunionen. Se Oredsson, 2003, s. 55-56, 130-131. 
60 Cronqvist, 2007, s. 167-180. 
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Vardagslivets militarisering 

Båda perspektiven – rädsla och trygghet – tillskrivs stor vikt för den tidigare forskningens 

tolkning av civilförsvaret och civilförsvarskulturen. Både McEnaney och Cronqvist betonar 

dubbelsidigheten i det budskap som fördes fram, med hot om undergång samt den säkerhet som 

gick att finna i kärnfamiljen respektive välfärdsstaten. Det allvar som kärnvapenhotet utgjorde 

kunde inte presenteras för sig, man var tvungen att invagga befolkningen i att det fanns en chans 

till överlevnad.61 

I balansgången mellan dessa två ytterligheter verkade civilförsvaret, såväl det svenska som det 

amerikanska. För att civilförsvarets upplysning och propaganda skulle lyckas tränga in och 

dissemineras i civilbefolkningens medvetande var man tvungen att anpassa sig till en mer familjär 

och vardaglig inramning.62 McEnaney har i sin forskning utgått ifrån begreppet vardagslivets 

militarisering (militarization of everyday life). Detta perspektiv är i sin tur en vidareutveckling av 

begreppet militarisering (militarization), som av Michael S. Sherry beskrivits som: ”the process by 

which war and national security became consuming anxieties and provided memories, models 

and metaphors that shaped broad areas of national life.”63 

Genom att tillföra aspekter som har med kallakrigskulturen att göra – exempelvis familjeideal 

och människors egna privata betraktelser, erfarenheter och minnen – och blanda dem med den 

stora bilden av kärnvapen och domedagshot uppnås en högre dimension i förståelsen av 

civilförsvaret och dess roll i samhället.64 Det amerikanska civilförsvarets paramilitära struktur 

förstärker också bilden av civilförsvaret som en organisation mitt emellan militären och det civila 

samhället. Civilförsvarskulturen innehåller således politiska idéer och bilder av omvärlden, som 

samtidigt blandas med dessa högst vardagliga företeelser och synsätt.65 Genom att tillämpa detta 

perspektiv synliggör McEnaney dualiteten i det amerikanska civilförsvarets verksamhet och 

budskap under kalla kriget.66 

Cronqvist har i sin forskning om det svenska civilförsvaret använt sig av samma teoretiska 

utgångspunkter som McEnaney. Men det finns också skillnader i hur de använder begreppet och 

vilken innebörd begreppet har, eftersom de svenska civilförsvarserfarenheterna i hög grad skiljer 

                                                 
61 McEnaney, 2000, s. 11-39; Cronqvist, 2009, s. 192-194. 
62 Detta inkluderade delvis hur man talar om kärnvapen, radioaktivitet och skydd mot alla dessa hot. Denna diskurs, 
syftandes till att göra atombomben och dess verkningar begripliga för allmänheten, har bland annat undersökts av 
lingvisten Paul Chilton. Se Chilton, Paul, 1982: ”Nukespeak. Nuclear Language, Culture, and Propaganda”, i Aubrey, 
Crispin (red.): Nukespeak. The Media and the Bomb, London. 
63 Sherry, 1995, s. xi. Se även Gillis, John R. (red.), 1989: The Militarization of the Western World, New Brunswick. Gillis 
definerar militarisering som ”the contradictory and tense social process in which civil society organizes itself for the 
production of violence.”. Gillis, 1989, s. 79. 
64 Cronqvist, 2009, s. 172. 
65 Ett exempel på den vardaglighet som fanns i civilförsvarets verksamhet var parollen ”civil defense housekeeping”, 
som beskrivits av Oakes, 1994, s. 105-144. Se även Chilton, 1982. 
66 McEnaney, 2000, s. 3-10. Se även Cronqvist, 2008, s. 454-456. 
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sig från de amerikanska. Den rädsla som finns i båda fallen är mer eller mindre densamma, hotet 

om kärnvapenkrig. Men den trygghet man finner i detta hot skiljer sig åt: i det amerikanska fallet 

skulle trygghetsaspekten uppfyllas av den enskilda familjen, som skulle hantera de kval som 

uppkom privat. Cronqvist lägger istället fokus på den roll som välfärdsstaten och folkhemmet 

spelade i det svenska fallet. Att staten skulle trygga medborgarnas liv och hälsa i krigs- och 

kristider gick hand i hand med det samhällsbygge som tog form i Sverige efter andra världskriget, 

även om individen och familjen delvis hade ett ansvar för sin egen säkerhet.67 Vad Cronqvist får 

ut genom att använda sig av militariseringsbegreppet för det svenska civilförsvaret skiljer sig 

delvis från McEnaneys resultat, som visar hur frikopplat det amerikanska civilförsvaret var från 

staten. Den största skillnaden är att Cronqvist – genom sitt perspektiv – kan belysa civilförsvaret 

som en del av välfärdsstaten och folkhemmet och inte enbart som en enskild organisation. 

Då det statliga initiativet för ett civilförsvar och dess utbyggnad skiljer sig i så hög utsträckning 

menar Cronqvist också att Sverige var militariserat i betydligt större utsträckning än USA och de 

flesta andra jämförbara länderna. Hon menar att detta till stor del berodde på att ett civilförsvar 

hade större chanser att bli mer omfattande i stater som, likt Sverige, bedrev en neutral säkerhets- 

och utrikespolitik.68 

Det privata engagemenget i det svenska civilförsvaret var emellertid varken obefintligt eller 

obetydligt, även om det inte ges någon framträdande roll i Cronqvist framställning av den 

svenska civilförsvarskulturen. Detta går hand i hand med en annan aspekt som knappt utforskas i 

Cronqvists forskning, nämligen kvinnornas roll inom civilförsvaret. Detta perspektiv – som är 

framträdande i en stor del av den amerikanska forskningen69 – har inte i någon större grad lyfts 

fram i hennes tidigare forskning.70 

Kvinnorna hade en stor roll att fylla i det svenska civilförsvaret, eftersom männen var tvingade 

att tjänstgöra i det militära försvaret. Trots att kvinnorna generellt sett anslöt sig frivilligt till 

civilförsvaret i fredstid var de statliga intiativen av stor vikt. Ann-Katrin Hatje menar att den 

planering för krig som gjordes i fredstider var starkt könskodad och kom således att påverka den 

könsordning som präglade det offentliga livet under 1940- och 1950-talet då de skulle visa sig bli 

som starkast:  

Den innebar att männen fortsatt dominerade samhällslivet ekonomiskt och politiskt, och att 

kvinnor i det stora hela hade svårt att göra sig gällande i det offentliga. Detta berodde i hög grad 

                                                 
67 Cronqvist, 2009, s. 185. 
68 Cronqvist, 2009, s. 174. Det enda land som spenderade mer på sitt civilförsvar i jämförelse med Sverige var 
Schweiz, som liksom Sverige har en lång tradition av neutralitet. Se Vale (1987). 
69 Se exempelvis McEnaney, 2000; Northcutt, Susan Stoudinger, 1999: ”Women and the Bomb. Domestication of 
the Atom Bomb in the United States”, i International Social Science Review, volym 74. 
70 Bortsett från ett kortare avsnitt i Cronqvist, 2009, diskuteras inte kvinnornas roll inom civilfrösvaret i någon vidare 
utsträckning. 
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på att de i första hand sågs som husmödrar och hemmafruar. Ideal och normer förknippade med 

dessa kvinnoroller förstärktes snarare under efterkrigstiden och innebar att kvinnors främsta 

uppgifter knöts till hem, familj och barn, dvs. till den privata och inte den offentliga sfären, där 

politiska och ekonomiska frågor diskuterades och avgjordes.71 

Hatje menar även att sammankopplingen mellan välfärd och totalförsvar är av största vikt; den 

ena hade inte kunnat klara sig utan den andra. Både det framväxande välfärdssamhället och 

totalförsvaret präglades enligt Hatje av tydliga manliga och kvinnliga områden. De militära 

satsningarna gynnade främst den manliga delen av befolkningen. Männen knöts automatiskt till 

den militära sfären genom värnplikten, samtidigt som kvinnorna fick nöja sig med ett frivilligt 

icke-stridande deltagande. Välfärdsstaten och försvaret var således upplagt för att männen skulle 

vara i den militära delen och kvinnorna i den civila.72 

Denna genusordning kan – och bör – även ses i förhållande till vardagslivets militarisering. 

När kvinnorna exkluderades från den militära delen av totalförsvaret, var man tvungna att 

engagera sig i den civila delen istället. Detta faktum spelar en stor roll för hur man ska analysera 

civilförsvaret och dess förhållande till kvinnor; civilförsvaret och kvinnorna blev tvungna att 

anpassa sig till varandra eftersom de samtidigt var beroende av varandra.73 Detta perspektiv 

kommer att tas i beaktande i den empiriska undersökningen, och skiljer sig därmed ifrån 

Cronqvist genom att ett större fokus ligger på det privata och enskilda engegemanget i 

civilförsvaret. 

Syfte och frågeställningar 

Fokus i föreliggande uppsats ligger på civilförsvarskulturen i förhållande till vardagslivets 

militarisering under de tre första årtiondena efter andra världskrigets slut. Mer specifikt syftar 

uppsatsen till att undersöka huruvida det skedde någon form av militarisering av vardagslivet 

genom civilförsvarets verksamhet, samt hur denna militarisering påverkade människors vardag. 

Tesen är således att det skedde någon form av militarisering, riktat mot den privata sfären. För att 

genomföra denna undersökning studeras hur denna militarisering yttrar sig i en 

civilförsvarstidskrift, vars uppgift var att sprida information om civilförsvaret till sina läsare och 

allmänheten i stort. Denna tidskrift blev en viktig institution för den upplysningsverksamhet som 

skedde från civilförsvarets sida. 

Den övergripande frågeställningen är hur vardagslivets militarisering påverkade de personer 

som kom i kontakt med civilförsvaret. Till denna frågeställningen kommer två underfrågor. Den 

                                                 
71 Hatje, Ann-Katrin, 2009: Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet. Mikro- och makroperspektiv på offentlig 
sektor, den svenska modellen och kvinnors politiska agerande, Umeå, s. 30. 
72 Hatje, 2009, s. 30, 56-58; Sundevall, 2011, s. 212.  
73 Hatje nämner militarisering i sin text, men begreppet utgör inte någon central punkt i arbetet. 
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första av dessa gäller hur tidskriftens upplysningsverksamhet, utbildningar och övningar 

påverkade den enskildes vardagsliv, med särskild hänsyn till könsnormer och genusrelationer. 

Den andra underfrågan behandlar hur den fysiska militariseringen av samhället genom främst 

skyddsrumsbyggande påverkade den enskildes dagliga liv. Även de förändringar i civilförsvarets 

budskap, normer och attityder som skedde under den undersökta perioden analyseras. För att 

kunna besvara dessa frågor och uppfylla syftet måste även militariseringens utformning beaktas. 

Mer konkret innebär detta ett klargörande gällande hur de som företräder civilförsvarets intressen 

ansåg att man skulle intervenera i människors privatliv för att uppnå ett fullgott civilförsvar och 

därmed även en militarisering av vardagslivet. 

Avgränsningar och disposition 

Undersökningen måste avgränsas både kronologiskt och geografiskt. Tidsmässigt tar studien sin 

början vid andra världskrigets slut, 1945. Detta är dels på grund av att undersökningen behandlar 

civilförsvarskulturen som en del i kalla krigets kultur, och dels för att Tidskrift för Sveriges 

Civilförsvar gav ut sitt första nummer i november samma år. Studien behandlar främst kalla krigets 

första skede, det vill säga från krigsslutet 1945 fram till och med mitten 1970-talet som 

kulminerade med en högre grad av avspänning mellan de två dominerande blocken i 

världspolitiken, med nedrustningsavtal, Helsingforskonferensen och Willy Brandts Ostpolitik 

som tongivande exempel. 

Geografiskt är undersökningen centrerad kring det svenska civilförsvaret och den svenska 

civilförsvarskulturen. Men den förhåller sig och anknyter sig samtidigt till den tidigare 

forskningen om civilförsvarskultur, för att tillföra en ytterligare dimension till förståelsen för 

civilförsvarskulturen i sin helhet. 

Dispositionen i föreliggande uppsats är uppdelad i fyra kapitel. Det första och inledande 

kapitlet introducerar ämnet som undersöks i studien. Det andra och det tredje kapitlet är 

uppsatsens empiriska kapitel. Dessa kapitel är uppdelade tematiskt. I det första kapitlet undersöks 

tidskriftens försök att militarisera privatpersoners vardagsliv och den inverkan som civilförsvarets 

upplysningsverksamhet, utbildningar och övningar hade på den enskilde medborgaren. I det 

andra empiriska kapitlet studeras hur vardagslivet påverkades av den fysiska militariseringen av 

samhället som pågick under perioden; främst genom att undersöka hur skyddsrum påverkade och 

militariserade vardagen genom dessas byggnation och hur de brukades i fredstid. I det fjärde och 

avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten från de föregående empiriska kapitlen 

i relation till den tidigare forskningen och teoribildningen. 
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Material 

Den föreliggande undersökningen om vardagslivets militarisering baseras huvudsakligen på två 

tidskrifter som behandlar det svenska civilförsvaret under kalla kriget: Tidskrift för Sveriges 

Civilförsvar (TSCF) och Civilt Försvar (CF).74 Den förstnämnda publicerades mellan 1945 och 1962, 

och den sistnämnda mellan 1963 och 1982.75 CF är en direkt uppföljare på den förstnämnda, men 

med ett annat namn. Skillnaden mellan dessa två är liten, den enda nämnvärda förändringen som 

skedde efter namnbytet 1962/1963 var att tidskriften utvidgade sitt uppdrag. Istället för att enbart 

täcka området civilförsvar syftade man nu till att mer fullständigt behandla även ekonomiskt och 

psykologiskt försvar.76 Till och med 1960 utkom tidskriften en gång i månaden, men från och 

med 1961 tio gånger om året.77 

Dessa tidskrifter såg som sin uppgift att, i civilförsvarets tjänst, rapportera om civilförsvaret 

och angränsande områden som en ”modern, vaken och orädd nyhetsförmedlare”.78 Som 

Cronqvist också har påpekat var det just informations- och upplysningsverksamheten som var 

kärnan i civilförsvarets insats under kalla kriget. Denna verksamhet var tidskriftens huvudsakliga 

uppdrag, och hade därför stor betydelse för informationsspridningen kring civilförsvaret under 

den studerade perioden.79 

Trots att tidskriften bytte namn och ändrade sina uppgifter i viss mån behandlas de två 

tidskrifterna som en och samma när de nämns i undersökningen. Detta eftersom man kan skönja 

en kontinuitet i både innehåll och utforming över åren, samt att tidskriften under nästintill hela 

den undersökta perioden också hade samma chefredaktör.80 

Till skillnad från civilförsvarsupplysning exempelvis i form av pamfletten Om kriget kommer, var 

TSCF och CF inte statligt utgivna tidskrifter. De utgavs istället av den frivilliga organisationen 

Riksluftskyddsförbundet (från 1951 Sveriges Civilförsvarsförbund). Men trots detta hade de 

fortfarande inte en från stat och myndigheter fristående position. Riksluftskyddsförbundet hade 

                                                 
74 CFs fullständiga titel var Civilt försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar. I föreliggande 
undersökning används hädanefter endast Civilt försvar eller CF. 
75 Det fanns även en föregångare till TSCF, Flyglarm, som publicerades mellan 1937 och 1945 och var den första 
tidskriften av sitt slag i Sverige. 
76 Dessa aspekter av civilförsvaret hade redan tidigare behandlats i TSCF. Skillnaden förblev mest kosmetisk, men 
artiklar om ekonomiskt och psykologiskt försvar blev nu permanenta inslag i tidskriften, istället för att endast 
behandlas sporadiskt. För övrigt påpekade redaktionen i CFs första artikel att ambitionerna och målsättningarna som 
tidskriften hade sedan tidigare inte hade förändrats efter namnbytet. CF 1963, Nr. 1, s. 1. 
77 Från och med 1967 angavs även varje nummers tryckta upplaga. Denna fluktuerade mellan 20 000-25 000 
exemplar per nummer under det kommande decenniet. Sidantalet i varje nummer varierar över tid, men ligger oftast 
inom spannet av 15-25 sidor per nummer (exklusive reklam och annonser). Vissa nummer utgavs som 
dubbelnummer och är av den anledningen ungefär dubbelt så långa. 
78 TSCF 1946, Nr 1, s. 4. 
79 Cronqvist, 2009, s. 175. 
80 Kurt Ek var redaktör för tidskriften mellan 1950 och 1978, samt satt i redaktionsutskottet från 1946. Han var även 
ansvarig utgivare till och med 1974. Se Bäck; Morath, 1987, s. 11-17. 
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grundats 1937 till följd av luftskyddsutredningen, som förespråkade upprättandet av 

frivilligorganisationer för civilförsvaret samt ekonomiskt stöd till förmån för dessa.81 Även i 

tidskriftens innehåll märks en tydlig statlig närvaro. Exempelvis hade tidskriftens redaktion 

många högt uppsatta militära och polisiära medlemmar genom åren, och många militärer, poliser 

och även politiker författade artiklar i tidskrifterna, likväl som högt uppsatta tjänstemän och 

byråchefer inom Civilförsvarsstyrelsen. Även ekonomiskt stöddes tidskriften från statligt håll. 

Olika myndigheter och organisationer fick tidskriften skickade till sig och från och med 1967 

bidrog civilförsvarsstyrelsen med en prenumeration av tidskriften till alla krigsplacerade inom 

civilförsvaret som hade uppnåt en viss grad.82 Man kan således konstatera att tidskrifterna inte var 

helt och hållet fristående, utan snarare en halvstatlig tidskrift, framför allt på grund av de 

kopplingar som fanns mellan tidskriften och olika myndigheter. 

De artiklar som finns i TSCF och CF representerar inte alla parter i och kring civilförsvarets 

verksamhet. De texter som finns i tidskrifterna är övervägande positiva till ett starkare 

civilförsvar, och när debatter blossade upp ställde man sig oftast på civilförsvarsstyrelsens sida. 

Kritiska röster tas ibland upp, men avfärdas ofta ganska raskt.83 Det perspektiv som framträder 

tydligast är det perspektiv som de med anknytning till civilförsvaret vill ha. Berättelser 

”underifrån” med perspektiv från de deltagande i kurser och dylikt lyser ofta med sin frånvaro, 

och när de dyker upp är det ofta de berättelser som utmålar civilförsvaret i positiv dager som 

publiceras. 

Upplägget och dispositionen av enskilda nummer i TSCF och CF är väldigt blandat och 

oregelbundet. Artiklarna kunde handla om mer eller mindre allt som kunde ha anknytning till 

civilförsvaret. Men innehållet som helhet var relativt regelbundet under hela den studerade 

perioden, både innehållsligt och kvalitiativt. Det finns av och till olika återkommande stående 

rubriker och teman, men de fortgår i regel inte under hela perioden.84 Vissa nummer var 

temanummer och periodvis publicerades det artikelserier över en längre tid.85 Materialets 

                                                 
81 Bäck; Morath, 1987, s. 5-9. Se även SOU 1936:57. 
82 CF 1967, Nr 6, s. 101, 124. Denna gratisprenumeration gällde de som var plutonchefer eller hade uppnått en 
jämförbar grad inom civilförsvaret. 
83 Se exempelvis TSCF 1958, Nr 7, s. 91-92. 
84 Genomgående inslag i tidskriften var bland annat att det alltid fanns en ledarsida, ofta fanns det också särskilda 
spalter för utländska nyheter och för nyheter från civilförsvarsstyrelsen, samt en spalt gällande vad som skrivits om 
civilförsvaret i dagspressen. 
85 Det finns flera exempel på olika temanummer och artikelserier. De kunde exempelvis behandla kyrkans roll i 
civilförsvaret (TSCF 1959, Nr 2), den roll TV kan ha för civilförsvarets verksamhet (CF 1974, Nr 10), eller vara 
ägnade åt en ny civilförsvarsutredning (TSCF 1958, Nr 5; CF 1965, Nr 9-10) eller vara en kortare serie av artiklar om 
ett specifikt ämne. 



24 

spridning är relativt jämn över åren, och de variationer i hur många artiklar som har använts per 

årgång är troligtvis främst beroende av slumpen.86 

Trots det varierande innehållet i tidskriften kan man få en god överblick över artiklarna. Den 

vanligaste typen av artiklar i tidskriften var dagsaktuell rapportering, det vill säga artiklar om vad 

som händer kring civilförsvaret, både från politiskt håll och internt inom civilförsvarsstyrelsen. 

Reportage och nyheter från utlandet var också en viktig del i denna typ av rapportering och man 

publicerade även urklipp från dagspressen rörande civilförsvaret på regelbunden basis. 

Tidskriften hade också en förstasida som skulle kunna liknas med en ledarsida i en vanlig 

dagstidning. En annan vanlig typ av artiklar behandlade den tekniska utvecklingen inom 

civilförsvarets område, som innehöll artiklar om nya stridsmedels användande och hur man 

försvarar sig mot dem. Därutöver fanns det en mängd artiklar av blandad karaktär. Det kunde 

handla om lokalreportage, intervjuer, insändare samt reportage från olika typer av möten, 

konferenser och utbildningar med civilförsvarstema. I sådana artiklar kom det ofta fram 

personliga betraktelser från de som intervjuats eller hade deltagit i någon form av 

civilförsvarsaktivitet. 

Oavsett typ av artikel användes även bilder flitigt i tidskriften.87 Dessa bilder är också av 

varierande art: det är bilder på personer, kartor, ritningar på nya typer av materiel, bilder från 

övningar, utbildningar och utställningar, samt på mer eller mindre vanliga vardagssituationer med 

någon form av civilförsvarsanknytning. Ett antal av dessa bilder används också för analysen då 

förmedlandet av budskap genom bilder är en av de viktigaste aspekterna i framställningen av 

civilförsvarskulturen.88 

Huvudsakligen var det tidskriftens egna reportrar och krönikörer som stod för innehållet i 

artiklarna och reportagen, men många artiklar skrevs också av experter inom olika områden, 

exempelvis tjänstemän från civilförsvarsstyrelsen eller militärer. Ledarartiklarna – som är mer 

argumenterande och ideologiska – författades inte heller alltid av redaktionen, utan kunde också 

de vara artiklar skrivna av högt uppsatta militärer, tjänstemän eller politiker. De som ligger bakom 

artiklarna är således personer som är specialierade inom civilförsvaret, och kan antas ha intresse 

av att verka för en fortsatt expansion av civilförsvarets verksamhet. Tendensen i källorna blir 

också tydlig; de som skriver artiklarna har ofta ett intresse av ett fortsatt uppbyggande av 

                                                 
86 I tidskriften används 144 artiklar, varav vissa hänvisas till vid fler än ett tillfälle, vilket gör att det mellan 1946-1975 
används i genomsnitt 4,6 artiklar per årgång. I bilaga 1 presenteras spridningen av de använda artiklarna per årgång i 
ett stapeldiagram. Det år med flest artiklar (15 stycken, 1961) har denna mängd artiklar på grund av att årgången hade 
ett temanummer som var av särskild vikt för undersökningen. Utöver de använda artiklarna finns det även ett större 
antal artiklar som var av intresse för undersökningen, men som inte används. De i uppsatsen använda artiklarna 
utgör ungefär hälften av det totala antalet intressanta artiklar. 
87 De enda artiklarna som generellt saknar bilder är ledarartiklarna, förutom de enstaka tillfällen som det fanns en bild 
på artikelförfattaren.  
88 Se exempelvis Cronqvist 2007, samt Cronqvist, 2009, s. 172. 
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civilförsvarsorganisationen. Av den anledningen förblir  tidskriften i många fall endast en part i 

civilförsvarsdebatten, där andra parters kritiska röster inte gavs särskilt stort utrymme. Men 

tidskriften är samtidigt ett forum där periodens alla civilförsvarsfrågor diskuteras. Det som hände 

inom det svenska civilförsvaret rapporterade man om allsidigt under hela den studerade perioden. 

TSCF och CF var inte den enda civilförsvarstidskriften som publicerats i Sverige, det har 

funnits andra exempel som helt eller delvis har behandlat civilförsvarsfrågor. 

Civilförsvarsstyrelsen hade inte till en början ingen egen tidskrift, och bidrog kontinuerligt med 

material till TSCF. Men från och med 1948 publicerade Civilförsvarsstyrelsen sin egen tidskrift, 

Aktuellt om civilförsvar. Men trots det förblev man viktiga kontributörer till den i studien 

undersökta tidskriften. En annan tidskrift som angränsar till civilförsvarets område är exempelvis 

Röda korsets tidskrift Vårt röda kors, som ofta publicerade artiklar rörande civilförsvarsfrågor, 

även om detta inte vara tidskriftens primära syfte.89 

Gällande civilförsvarets upplysningsverksamhet var det inte heller enbart tidskriftens utgivare, 

Sveriges civilförsvarsförbund, som bidrog med informationsspridning riktad till både 

privatpersoner och myndigheter. Under 1950-talet anordnade Centralförbundet Folk och Försvar 

ett antal upplysningskampanjer och informationskonferenser runt om i Sverige för att sprida 

kunskap om civilförsvaret.90 Utöver detta fanns det utländska civilförsvarstidskrifter, som TSCFs 

och CFs redaktion flitigt använde sig av i sin egen rapportering. Många exempel kom från 

Sveriges nordiska grannar, men även de tyska, schweiziska, brittiska och amerikanska 

tidskrifternas artiklar återgavs med jämna mellanrum i TSCF och CF.91 

Det finns gott om material rörande civilförsvaret. Mycket statligt material har producerats 

genom offentliga utredningar, riksdagshandlingar, informationskampanjer, samt 

myndighetshandlingar från civilförsvarsstyrelsen. Civilförsvaret har även diskuterats vidlyftigt i 

samhället: både i dagspressen och i diverse debattskrifter.92 

Det finns med andra ord flera olika sätt att studera det svenska civilförsvaret och 

civilförsvarskulturen. Cronqvist har i sin tidigare forskning bland annat undersökt civilförsvaret i 

dagspressen, i civilförsvarsfilm samt i informationsutskick.93 Därutöver finns det en möjlighet att 

                                                 
89 Se exempelvis Vårt röda kors 1962, Nr 2, s. 4; Vårt röda kors 1969, Nr 5, s. 6-7. 
90 Cronqvist, 2009, s. 192; Eriksson, Rune, 1990: Folk och Försvar 50 år 1940-1990, Borås, s. 57-75. 
91 TSCF 1953, Nr 2, s. 26; CF 1966, Nr 4, s. 78-79. Bundesamt für Bevölkerungsschutz, ”Zeitschrift Bevölkerungsschutz”, 
http://www.babs.admin.ch/de/publikservice/information/zeitschriftbabs.html (hämtad 2017-04-12); Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrpohenhilfe, ”Bevölkerungsschutz-Magazin, ZS-Magasin, ZB-Illustrierte. Digitalisierte 
Jarhgänge 1956-2006”, http://www.bbk.bund.de/DE/Service/Fachinformationsstelle/DigitalisierteMedien/BS-
1956-2006/Bevoelkerungsschutz_1956-2006.html (hämtad 2017-04-12). 
92 Delar av detta material har använts i uppsatsens bakgrundskapitel. Se exempelvis Gärdin, 1958. 
93 Se Cronqvist, 2007; Cronqvist 2008; Cronqvist 2009. 
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studera  civilförsvarskulturen utifrån ett populärkulturellt perspektiv genom att undersöka 

exempelvis veckotidningar, spelfilm eller skönlitteratur.94 

Tidskriftens roll i vardagslivets militarisering 

Det är också viktigt att placera in tidskriften och dess aktivitet i den större teoretiska kontexten av 

vardagslivets militarisering. Huruvida tidskriften ska ses som en aktiv eller passiv del i denna 

större samhälleliga process är en central angelägenhet i sammahanget. Militariseringen är som sagt 

en stor och mångfacetterad process. Militarisering som begrepp förekommer inte ofta i 

tidskriftens artiklar, men hur förhållander mellan den civila och militära sfären ska se ut 

diskuteras emellanåt. Det kanske tydligaste exemplet på hur denna relation mellan militärt och 

civilt bör se ut framfördes i ett anförande av överberfälhavaren Nils Swedlund (ÖB 1951-1961) 

under en konferens anordnad av civilförsvarets kvinnoorganisationer: 

Här har sagts att vi inte skall ha ett militariserat samhälle. Det är riktigt i den meningen, att den 

militära organisationen ingalunda bör bära ansvar för annan försvarsverksamhet än den militära. 

Men i det totala krigets tidevarv är det tyvärr nödvändigt att inte bara det militära försvaret utan 

hela samhället är försvarsberett. För det militära motståndet liksom för hela det nationella 

motståndet är det oundgängligt, att även civila samhällsinstitutioner och medborgare i gemen är 

organiserade för krig och förberedda för sina uppgifter i krig. För att försvaret skall hålla, måste 

kedjans alla länkar hålla.95 

Tolkat genom det här uttalandet förefaller det som att målsättningen från militärt håll var att man 

såg det som nödvändigt att driva på den militariserande processen, även om det finns skillnader 

mellan de militära och civila delarna av totalförsvaret. Tidskriften själv ligger inte långt bort från 

den åsikt som överbefälhavaren hade i frågan. Liknande åsikter om hur gränsdragningen mellan 

militärt och civilt skulle se ut återkommer genomgående i den journalistik som tidskriften 

bedrev.96 Det kan således konstateras att tidskriften var en pådrivande faktor i den samhälleliga 

militariseringsprocessen. Genom sin upplysningverksamhet och anordnandet av utbildningar och 

övningar försöker Civilförsvarsförbundet (och därmed tidskriften) få befolkningen att ta till sig 

nya kunskaper samt nya sätt att tänka och handla. Därmed intas en mer aktiv roll i 

militariseringen av samhället. 

                                                 
94 Det har inte gjorts för svensk del, men Henriksen och Matthews har gjort det för det amerikanska civilförsvaret. 
95 TSCF 1954, Nr 11, s. 148. 
96 Se exempelvis CF 1965, Nr 4, s. 69; CF 1968, Nr 4-5, s. 88-91. 
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Urval och metod 

Urvalet av vilka tidskriftsartiklar som ska användas för analysen har genomförts baserat på  

kriteriet ”vardaglighet” och dess relation till de teoretiska utgångspunkterna – det vill säga 

militariseringen och civilförsvarskulturen. Vardaglighetskriteriet utgår ifrån att den studerade 

artikelns primära fokus inte ligger på de militära aspekterna av civilförsvaret, utan att det snarare 

ligger på civila, fredstida aktiviteter eller företeelser. Gränsdragningen mellan civilt och militärt i 

artiklarna är dock inte distinkt. De artiklar som används har ofta en civil karaktär, även om det 

finns underförstådda militära aspekter. Men det kan också handla om hur man i krigsfall skulle 

organisera sin vardag. 

I tidskriften illustreras denna vardaglighet dels genom intervjuer med och berättelser från 

vanliga människor om civilförsvaret, dels i artiklar där det talas om vardag, familj, hem eller andra 

privata och sociala sammahang. Den senare typen av artiklar är vanligare än den förra. De artiklar 

som riktar sig specifikt till kvinnor och kvinnornas insats för civilförsvaret tillhör generellt sett 

denna kategori. Majoriteten av artiklarna är skrivna ”uppifrån” och nedåt, det vill säga från 

tidskriften, auktoriteten på området, neråt till den enskilde medborgaren som ska ta till sig 

informationen. Denna information tillhandahålls både genom text och bild. Urvalets 

kategorisering – det vill säga det som är förknippat med vardaglighet – avgör vilka artiklar som 

analyseras, och utgör således uppsatsens empiriska avgränsning. 

Tidskriften måste analyseras i samklang med de teoretiska perspektiven kring vardagslivets 

militarisering och civilförsvarskulturen. Dessa utgångspunkter gör att materialet måste tolkas 

utifrån budskapet som sändes ut genom civilförsvaret till samhället, och i fallet för denna 

undersökning genom tidskriftens artiklar. Kvalitativ text- och bildanalys används för att belysa 

denna teoretiska ansats. Tillvägagångssättet är väl etablerat inom den tidigare forskningen97 och 

ligger till grund för de metodologiska utgångspunkterna i föreliggande uppsats.  

Grunderna i en kvalitativ textanalys utgår ifrån begreppen innebörd (mening), kontext och 

process.98 Utifrån dessa metodologiska grunder tolkas det empiriska underlagets 

verklighetsuppfattning och hur denna tas emot av samhället. I föreliggande undersökning innebär 

det här att tidskriften som aktör i samhället studeras. Genom de teoretiska utgångspunkterna 

tolkas och analyseras texten för att skapa en förståelse av dess faktiska innebörd och den 

samhälleliga kontext som civilförsvaret avsåg att förmedla.99 Textanalysen kombineras även med 

en bildanalys. Grunderna i en bildanalys är att beakta i vilken kontext den visuella källan har 

                                                 
97 Cronqvist, 2009, s. 171-172. McEnaney, 2000; Oakes, 2001; Henriksen, 1997. 
98 Backman, Jarl, 2016: Rapporter och uppsatser, Polen, s. 56. 
99 Backman, 2016, s. 55-64; Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.), 2012: Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys, Lund, s. 30-40. 
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tillkommit, eftersom bilder ständigt relateras till olika sociala och kulturella sammanhang i sin 

samtid. De visar på de föreställningar, idéer och villkor som präglade samhället som bilderna 

producerades i. Oavsett om bilden är arrangerad eller inte säger den någonting om vilket budskap 

som bildens avsändare vill förmedla. Vad man kan utläsa från en bild är inte enbart avsändarens 

medvetna åsikter och attityder, utan även tänkta undermedvetna antaganden och värderingar. 

Avsändarens intentioner och tolkningar av en bild överensstämmer inte heller alltid med hur 

bilden mottogs av dess betraktare. 100 

I föreliggande uppsats är det avsändarens intentioner och budskap av bilden som analyseras: 

det vill säga civilförsvarskulturen och vardagslivets militarisering. Bildanalysen utgår ifrån att 

tidskriften använde sig av bilder för att förstärka helhetsintrycket av de budskap som man ville 

framföra. 

  

                                                 
100 Bildanalysen utgår ifrån grunddragen i ämnet som har beskrivits och utarbetats av Burke, Peter, 2001: 
Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, s. 9-33, 178-189; Andersson, Lars M.; Berggren, Lars; Zander, Ulf 
(red.), 2001: Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna, s. 7-19; Sparrman, Anna; Torell, Ulrika; Åhrén 
Snickare, Eva (red.), 2003: Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, s. 8-17; samt Arvidsson, Maria, 2003: 
”Fotografi som empiri. Att använda fotografier som historisk källa” i Sparrman, Anna; Torell, Ulrika; Åhrén 
Snickare, Eva (red.): Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, s. 179-190. 
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Kapitel 2. Militarisering av det privata – privatisering av det militära 

Vi vill ha trygghet. Trygghet mot fattigdom, mot sjukdom, vid ålderdom. Trygghetskravet har 

blivit alltmer uttalat i vår hetsade, ivriga, jäktade tillvaro. Vi söker trygghet i vårt vardagliga liv. Men 

vi vill känna trygghet också mot ofred, mot de krafter i vår oroliga värld, som hotar att omstörta 

vår fredliga existens.101 

I den otrygga värld som det kalla krigets tidevarv utgjorde, spelade givetvis rädsla och längtan 

efter trygghet en stor roll. Det civila försvarets roll blev således viktig som en länk mellan kriget 

och freden, som skulle säkerställa tryggheten om kriget kommer. Civilförsvaret befann sig i 

gränslandet mellan krig och fred, och det märktes också i dess verksamhet. Att försöka göra 

kriget så vardagligt och domesticerat som möjligt spelade en avgörande roll i civilförsvarets 

försök att tämja den rädsla som kalla krigets utveckling gav upphov till.102 Kärnvapnens 

tilltagande förstörande kapacitet och den kapprustning som pågick mellan de två supermakterna 

gav upphov till en oro för framtiden, en oro som civilförsvaret hade som uppgift att motverka 

genom sina upplysningskampanjer, utbildningar och övningar. 

För att kunna motverka den rädsla som fanns i samhället inför framtiden var civilförsvaret 

tvunget att erbjuda lösningar på de nya problem som hade uppkommit för 

civilförsvarsåtagandena efter kärnvapnens entré i den militära kapprustningen. Atombomben och 

sedermera vätebomben orsakade problem på många plan för civilförsvarets förespråkare. 

Problemet var inte bara hur man skulle rädda så många liv som möjligt, utan även hur man skulle 

få medborgarna att ta till sig rätt sätt att tänka och handla gentemotet det stundande hotet om 

kärnvapenkrig, det vill säga en civilförsvarskultur. 

Det mest självklara sättet att sprida sitt budskap var genom olika upplysningskampanjer. 

Oavsett hur propagandan gentemot civilbefolkningen såg ut är de alla en del av tidskriftens 

försök till militarisering av det privata och vardagliga; de hade för avsikt att få medborgarna att 

anpassa sitt vardagsliv efter hur man borde göra vid beredskaps- eller krigssituationer. Ett annat 

sätt att nå ut till befolkningen var genom de utbildningar och övningar som anordnades i 

civilförsvarsförbundets regi. Men till skillnad från den upplysning som syftade till att militarisera 

människors vardag, kan det sägas att civilförsvarets utbildningar och övningar var något av en 

motsats till detta. Det skulle snarare kunna uttryckas som en privatisering av det militära. De 

utbildningar och övningar som anordnades hade inte sällan en militär karaktär, men det var långt 

ifrån alltid som de också framställdes som militära eller paramilitära. De kunde snarare 

presenteras som gemytliga familjetillställningar. All denna civilförsvarsverksamhet var givetvis 

inte ensamt verkande faktorer, utan var beroende av och samverkade med varandra. I sin helhet 

                                                 
101 CF 1965, Nr 4, s. 69. 
102 McEnaney, 2000, s. 68-87. 
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utgör de tidskriftens världsuppfattning samt de idéer och tankegångar som de ville sprida bland 

befolkningen och samhället. 

Upplysningsverksamheten – civilförsvaret informerar i folkhemmet 

Som redaktionen för tidskriften ofta påpekade var upplysningsverksamheten av särskilt stort vikt 

för civilförsvaret; genom att sprida information skulle intresset för civilförsvaret bli större bland 

allmänheten, locka nya rekryter och således i förlängningen stärka civilförsvaret. Ett starkt 

civilförsvar ansågs vara  en nödvändighet för att bevara det svenska samhället; genom det totala 

försvarets styrka skulle det svenska folkhemmet bevaras mot destruktiva krafter i omvärlden. 

Även efter ett eventuellt kärnvapenanfall skulle staten klara av sina uppgifter och trygga 

befolkningens behov – men för att klara denna utmaning krävdes också en insats från 

medborgarna.103 

Att förbereda vardagen för kriget – Kvinnorna och civilförsvaret 

För att komma så nära inpå befolkningen som möjligt i sina upplysningssträvanden riktade man 

sin uppmärksamhet mot särskilda målgrupper. Den viktigaste av dessa grupper var kvinnorna. 

Denna hälft av befolkningen skulle visa sig bli väldigt viktig för civilförsvaret, och av den 

anledningen också viktig för hur upplysningsverksamheten skulle utformas. Då civilförsvaret har 

ansvar att skydda civilbefolkningen blev också kvinnornas roll som ansvariga för familjen en 

viktig del i den propaganda som bedrevs. 

Redan från ett tidigt stadium insåg man potentialen och nödvändigheten som fanns i att rikta 

sig särskilt till kvinnor. En ledarartikel från januari 1951 var väldigt tydlig med att man för att 

kunna förfoga över ett slagkraftigt civilförsvar och över huvud taget få ihop nog många rekryter 

måste inkludera hela befolkningen och framför allt kvinnorna: 

Vårt svenska civilförsvar berör direkt alla i samhället, det är i väsentliga stycken sammanflätat med 

krigsmakten till lands, till sjöss och i luften, dess verksamhet omspänner arbetsplatserna och 

hemmen, var och en får i krig med civilförsvaret att göra, hög eller låg kvittar lika, stadsbor och 

landsbor, barn, medelålders och gamla, män och kvinnor. Alla! Civilförsvaret mobiliserar bortåt 

millionen människor, som skall vara skickade att, om kriget kommer, ingripa för att släcka eller 

begränsa eld, röja eller rädda i ruiner begravda, förbinda sårade, vårda sjuka, ta hand om 

utbombade, evakuerade och flyktingar, flytta undan industrier och förnödenheter av tusen och en 

slag, rädda skörden och uträtta mycket annat av betydelse för krigsansträngningen. 

Civilförsvaret bygger i hög grad på kvinnlig medverkan. Männen i arbetsföra åldrar tas ut till 

krigsmakten eller sysselsätts i krigsproduktionen och i folkförsörjningen. Det blir inte så många 

över till civilförsvaret, huvudsakligen blir det unga pojkar och överåriga. Därför måste 

civilförsvaret i stor utsträckning lita till kvinnornas insatser. 

                                                 
103 TSCF, 1954, Nr 3, s. 29. 
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Civilförsvaret måste förberedas i fred och i dessa förberedelser måste kvinnorna vara med lika 

väl som männen. Denna självklara sats gäller inte bara den lagstadgade utbildningen i fred utan 

även de insatser, som behövs inom civilförsvarets frivilligrörelse, inom Riksluftskyddsförbundet.104 

Civilförsvaret pekas här inte direkt ut som en kvinnlig syssla, utan kvinnorna sågs snarare som en 

nödvändighet då de män i lämplig ålder som fanns att tillgå tilldelades andra uppgifter i krigstider. 

Bristen på män i arbetsför ålder gjorde att civilförsvaret var tvungna att rikta in sig på kvinnor för 

att kunna fullgöra sina uppgifter, och därför var man också tvungen anpassa sin propaganda och 

sin upplysning för att kunna nå ut till just denna målgrupp. Samtidigt ansåg man att kvinnorna 

som grupp var naturligt mindre intresserade av försvarsrelaterade ämnen än männen, och att man 

därför måste arbeta särskilt hårt med att få dem intresserade.105 

Att kvinnorna sågs som en viktig målgrupp råder det ingen tvekan om, och man försökte från 

den undersökta periodens början kontinuerligt locka till sig fler kvinnliga rekryter till 

civilförsvaret. Från och med 1953 hade man som målsättning att en särskild del i tidskriften skulle 

dedikeras till de kvinnofrågor som fanns gällande civilförsvaret.106 Denna målsättning fanns också 

hos flera organisationer inom kvinnorörelsen. Civilförsvarsstyrelsen, Civiförsvarsförbundet samt 

Folk och försvar hade egna kvinnoutskott och kommittéer. Dessutom engagerade sig fackliga, 

politiska och ideella kvinnoorganisationer för civilförsvaret.107 Det gjordes klart att alla hade en 

plikt att fullfölja i händelse av krig, oavsett kön: ”Försvaret hade inte kallat kvinnan förgäves. 

Hon vet att i dagens samhälle och i dagens läge har hon samma ansvar för vår frihet som 

mannen.”108 

Detta synsätt skulle finnas kvar under de kommande decennierna. Under en konferens 

uttryckte sig en talare som representerade en av civilförsvarets kvinnokommitéer sin förvåning 

över ”[…] att kvinnan i många fall fortfarande lever kvar i det förgångna och anser att krig är 

något som bara gäller männen. Kvinnans likställdhet med mannen är ett faktum. Alla är vi 

beroende av varandra. […] Klyftan mellan det militära och civila måste bort. Båda sidorna är 

intimt förbundna och båda sidorna är lika utsatta för moderna stridsmedel.”109 Denna fusion 

mellan manligt och kvinnligt ansvar för landets försvar orsakar således, enligt talaren, även en 

sammanslagning mellan den civila och militära sfären. Vad som förespråkas är med andra ord en 

militarisering av vardagslivet. 

                                                 
104 TSCF 1951, Nr 1, s. 1. 
105 TSCF 1954, Nr 10, s. 130-131, 143-144. 
106 TSCF 1953, Nr 2, s. 24. Det var inte alltid målsättningen med kvinnlig representation uppnådes i tidskriften, men 
under en majoritet av den studerade perioden, efter att målsättnigen fastställts, hade man artiklar som var skrivna av 
kvinnor och för kvinnor. De varierade i sin utformning över åren, men de var ett genomgående inslag i tidskriftens 
innehåll. 
107 TSCF 1957, Nr 11, s. 142; TSCF 1960, Nr 11, s. 124; CF 1966, Nr 8-9, 158-161. 
108 TSCF 1951, Nr 3, s. 32. 
109 CF 1968, Nr 4-5, s. 89. 
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När frågan om kvinnans plats i civilförsvaret på allvar börjades lyftas i Sverige efter andra 

världskrigets slut ansåg man till en början att det var genom sociala åtaganden som kvinnorna 

skulle kunna komma till stor nytta inom civilförsvaret, eftersom befolkningen skulle tas om hand 

och integreras i det lokala på urymningsorten. Exempel på uppgifter som ansågs väl lämpade för 

kvinnor under dessa omständigheter var bland annat sjukvård, barnavård och utspisning av 

mat.110 Med andra ord var de uppgifter som kunde definieras som mer vardagliga och kvinnligt 

kodade också i hög grad reserverade åt kvinnor, medan det fysiskt tunga arbetet inom 

civilförsvaret (brandsläckning, räddning av nödställda, röjning av bråte, etc.) generellt var 

uppgifter reserverade åt män. Formellt var det ingen uppdelning i arbetsuppgifter baserat på kön, 

och de utbildningar som genomfördes gjorde ingen skillnad på kursdeltagarna, även om vissa 

kurser var mer riktade till kvinnor än till män och vice versa.111 Men officiellt var det endast på 

basis av fysisk och psykisk duglighet som man bedömdes.112 Därför var den upplysning och 

propaganda som riktade in sig mot kvinnor ofta anpassade efter att innehålla just vardagliga 

inslag, för att kunna nå ut till kvinnor med sitt budskap. 

I tidskriften framhölls det ofta att det var viktigt att förbereda sig väl redan i fred, om kriget 

skulle komma, så att civilförsvaret skulle ha bättre möjligheter att hantera den förödelse som ett 

krig skulle innebära. Men enbart detta faktum gjorde inte att rekryterna flockades till 

utbildningarna. Därför var ett av de viktigaste argumenten man använde sig av för att locka fler 

deltagare till utbildningarna att de färdigheter som man lärde sig under civilförsvarets utbildningar 

kunde man även få stor nytta av i sitt eget vardagsliv. Just i det här sammanhanget lades stor vikt 

vid kvinnornas utbildning, och särskilt utbildning i grundläggande sjukvård. I krigstid skulle dessa 

kunskaper kunna användas för vård av sårade, sjuka och gamla, men man var också noggranna 

med att påpeka att det man lär sig även är användbart under fredstid för att kunna sköta om sig 

själv och sina närstående.113 

Men det var inte bara sjukvårdsuppgifter som föll på kvinnans lott, även andra uppgifter som 

kan kopplas till hushållsarbete genomfördes oftare av kvinnor än av män i de reportage som 

tidskriften gjorde. Matberedning och utspisning var en viktig del av den verksamhet som skulle 

behövas i händelse av krig, likaså omhändertagande och skötande av barn.114 Båda dessa var 

tydligt kvinnligt kodade uppgifter, och utfördes i så gott som alla fall av kvinnor. Denna 

rolluppdelning speglar tydligt den rolluppdelning som fanns även i hemmen. Denna bild förstärks 

                                                 
110 TSCF 1955, Nr 6, s. 85-87. 
111 TSCF1948, Nr 4, s. 82-83. 
112 TSCF 1957, Nr 11, s. 141; TSCF 1962, Nr 4, s. 53-54. 
113 TSCF 1949, Nr 11, s. 316-317; CF 1964, Nr. 7, s. 136-137. 
114 TSCF 1948, Nr 4, s. 82-83; TSCF 1951, Nr 1, s. 4-5; TSCF 1955, Nr 6, s. 85-87; TSCF 1962, Nr 5, s. 69-72. 
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än mer av att det också anordnades kurser i exempelvis förlossningsvård.115 Även i de civila roller 

som inte hade med aktiv civilförsvarstjänst att göra framhölls kvinnorna som försvarare av den 

miljö där de befann sig, nämligen hemmet: 

Det är inte utan skäl, som den gren av civilförsvaret, som avser skyddet av bostadshusen, har fått 

namnet hemskydd. Hemskydd är försvar av hemmen. Där har kvinnan sin naturliga plats och 

därmed följer också att det blir hon, som i mycket hög grad måste svara för genomförandet av de 

skyddsåtgärder, som inte åligger det allmänna.116 

Här blir det tydligt att hemmet är en sfär som bör skyddas av kvinnan för att det är där hon hör 

hemma. Som tidigare forskning har visat fanns det tydliga uppgifter på vad som bör göras i 

hemmet i händelse av krig och vem dessa uppgifter tillföll. McEnaney har påpekat att atomic 

housewifery var en viktig del i att göra kvinnor mer medvetna om vad som bör göras mot 

kärnvapenhotet. Detta inkluderade hemarbete av varierande slag: exempelvis skulle städning, 

matlagning och konsumtionsmönster vara en del av de paramilitära föberedelser som ansågs 

nödvändiga för att kunna överleva ett framtida krig. Man menade att om de gjordes på rätt sätt 

kunde stora skador kunna förmildras.117 

Liknande idéer om vad som bör göras uttrycks även i Sverige. I två artiklar från 1960 beskrivs 

flera av de ovan nämnda sysslorna som nödvändiga i händelse av radioaktiv beläggning eller 

biologisk krigföring. I artiklarna beskrivs först de 

faror som finns med radioaktivitet och biologisk 

krigföring, för att därefter berätta vad som kan göras 

för att motverka dessa. Det lades stor vikt på 

renlighet och hygien både i hemmet, på arbetsplatsen 

och personligt. Denna skulle i så hög grad som 

möjligt hållas på en normal nivå. Vatten skulle gärna 

kokas innan användning, matvaror och dess 

förpackningar rengöras noggrannare innan 

användning och tillagas ordentligare. I en av 

artiklarnas bilder (se Figur 1) illustreras vikten av renlighet genom att en kvinna i förkläde står 

och noggrant diskar konservburkar med mat som eventuellt kan ha kontaminerats med biologiska 

eller kemiska smittoämnen eller radioaktiv beläggning. Situationen som bilden speglar är av en 

vardaglig art, där vad som kan förmodas vara en hemmafru utför en av sina vanliga sysslor. 

Skillnaden består endast i att diskningen inte enbart görs för renlighetens skull, utan även på 

                                                 
115 TSCF 1955, Nr 6, s. 85-87. 
116 TSCF 1947, Nr 6, s. 114. 
117 McEnaney, 2000, s. 108-113. 

Figur 1. Diskning som skydd mot 
radioaktiv beläggning 

Källa: TSCF 1960, Nr 5, s. 51. 
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grund av militära anledningar, det vill säga den kontaminering som de diskade varorna potentiellt 

utsatts för.118 

Man informerade även om hur man bäst skyddade sig från eldspridning i hemmet. Det 

handlade exempelvis att ha det rent och städat så att det inte skulle fatta eld i lösa saker som 

ligger och skräpar och därmed hjälper branden att sprida sig vidare. Man skulle också se till att ha 

sin vindsvåning ren och städad för att det inte skulle börja brinna lika mycket i händelse av ett 

fientligt bombangrepp.119 

De föreställningar om vardagslivets militarisering som framförs i tidskriften säger också 

någonting om den världsbild man ville förmedla, det vill säga den militära beredskap som kunde 

förberedas redan i fredstidens vardag.  Genom att uppmana människor att anpassa 

hushållsuppgifternas vardag till att fungera även i händelse av krig säger en del om tidskriftens 

försök att anpassa människors vardag till ett tänkt beteende i orostider. Vem som skulle utföra de 

här uppgifterna var också tydligt: denna del av totalförsvaret låg inom kvinnans ansvarsområde, 

och särskild vikt läggs vid hemmafruns roll som försvarare av hemmet.120 

I och med att den svenska civilförsvarsdoktrinen gradvis skiftade från att fokusera på 

utrymning och befolkningsskyddsrum till att gå över mot en doktrin baserad främst på 

normalskyddsrum under 1960-talet lades ett större ansvar på den enskilde medborgaren att själv 

vara delaktig i civilförsvaret, samt skyddet av sig själv och sin familj. Det amerikanska 

civilförsvaret hade redan på 1950-talet fokuserat på individens ansvar och vad som kallades 

hjälp-till-självhjälp, och liknande tankegångar började användas i högre utsträckning även i Sverige 

under början av 1960-talet.121 

Efter åratal av utredningar under 1950-talet bestämdes det att civilförsvaret från och med 1960 

delvis skulle reformeras. Hemskyddet skulle ersättas av självskydd grundat på frivillig basis. Man 

hade som mål att hela Sveriges befolkning så småningom skulle utbildas i självskydd. Detta på 

grund av att man såg det som allt viktigare att alla som kunde skulle hjälpa till i en kris- eller 

krigssituation. Ett större ansvar fördes över till individen, och civilförsvaret hade inte längre en 

lika framträdande roll i jämförelse med de tidigare doktrinerna, sett till vilka uppgifter som skulle 

utföras av vem.122 

                                                 
118 TSCF 1960, Nr 5, s. 50-51; TSCF 1960, Nr 9, s. 90-92. 
119 TSCF 1949, Nr 12, s. 344-346. 
120 Se exempelvis TSCF 1947, Nr 6, s. 114. Detta kan jämföras med hur situationen såg ut i exempelvis USA under 
samma tidsperiod. Se May, 1988; McEnaney, 2000; Oakes, 1994. 
121 McEnaney, 2000, s. 52-60. 
122 TSCF 1959, Nr 6, s. 68-69. Med det sagt betydde det inte att myndigheterna trappade ner sina egna åtaganden. 
Sverige hade fortfarande en väl utbyggd civilförsvarsorganisation i jämförelse med många andra länder. Skillnaden 
var att individen också fick en tyngre ansvarsbörda i skyddet av sig själv och sina närstående. 
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Den information som lyftes fram kring självskyddet var givetvis lik den information som hade 

framförts tidigare. Det lades fortsatt stor vikt vid att hushållsarbete skulle göras ordentligt, och 

varningarna för vad som skulle kunna hända om denna stränga hushållning inte upprätthölls var 

fortsatt skarpa:  ”Den husmor som inte gått igenom självskyddskurs riskerar i ett krig att servera 

sin familj radioaktiv strålning som krydda på maten.”123 Det gällde med andra ord att inte slarva 

med varken matlagningen eller diskningen; en husmor måste således ta ett stort ansvar för sig 

själv och sin familj i ett eventuellt krig. 

De uppgifter som förväntades utföras av kvinnorna inom civilförsvarets sfär var också i hög 

grad likadana som de hade varit tidigare. Det förkunnades att det var kvinnans uppgift ”att 

skydda och rädda liv” och att hon ”måste veta var hon har sin plats” i totalförsvaret.124 De flesta 

skulle vara sjukvårdspersonal, men även telefonister och andra typer av kontorsfolk som 

behövdes på civilförsvarets ledningscentraler. Dessutom menades det att ”[k]vinnorna skall fylla 

luckorna efter männen, när de inkallas.”125 Kvinnornas roll var här glasklar: de skulle fylla upp det 

hålrum de inkallade männen gav upphov till, samt ägna sig åt sysslor som var kvinnligt kodade. 

Men under slutet av den studerade perioden började dock husmorsidealet att luckras upp 

något. I en artikel från 1969 kritiseras den könsrollsordning som rådde i civilförsvarets 

organisation. Där kritiseras bland annat den vårdnadsplikt som gällde för kvinnor i civilförsvaret 

med barn yngre än 16 år. Skribenten menade att de moderna, yrkesarbetande kvinnor som redan 

hade ordnat med barnomsorg under dagtid i fred rimligen borde kunna klara av en liknade 

lösning i krig. Kvinnorna skulle i högre grad anpassas till totalförsvarets organisation redan i 

fredstid genom en dylik reform, och frågan om kvinnlig värnplikt lyfts fram som en eventuell 

lösning.126 Det som förmedlas här en bild av att män och kvinnor ska göra sin plikt sida vid sida, 

där kvinnor så gott som intregrerat sig i den militära organisation som civilförsvaret, och i 

förläningen totalförsvaret, utgjorde. 

I denna artikel lyfts för ovanlighetens skull även faderns roll i omvårdnaden av barnen fram. 

Skribenten menar det inte är någon som höjer på ögonbrynen om en manlig militär som har 

ansvaret för sina barn stannar kvar vid sitt arbete istället för att ta hand om sina barn. Därför 

menades det att barnen borde kunna tas om hand av staten om det krävs i situationen, för att så 

många vuxna medborgare som möjligt – kvinnor som män – skulle kunna delta i försvaret av 

landet.127 

                                                 
123 CF 1966, Nr 8-9, s. 158. 
124 CF 1971, Nr 1, s. 5. 
125 CF 1971, Nr 1, s. 5-7. 
126 CF 1969, Nr 8-9, s. 208-210. Att småbarnsmammor som var undantagna civilförsvarstjänsgöring behövde 
informeras om civilförsvar och självskydd hade man dock redan poängterat i tidigare sammanhang. Se exempelvis 
CF 1966, Nr 8-9, s. 159. 
127 CF 1969, Nr 8-9, s. 208-210. 
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Även benämningen ”civilförsvar” kritiserades, då man menade att just ”försvar” kunde 

relateras för mycket till militärt försvar och således förknippas med någon form av militariserad, 

maskulin organisation, vilket man inte främst ville definiera sig som. Denna föreställning togs 

upp som en möjlig förklaring till varför det inte var en särskilt stor andel kvinnor inom 

civilförsvaret.128 Dessa tankegångar kan ses som en del av att försöka göra civilförsvaret mer 

tilltalande även för kvinnor genom att vända sig emot begrepp som kan tolkas alldeles för militärt 

och maskulint. Med andra ord är även detta ett tecken på hur civilförsvaret ville framställa sig 

som en civil, snarare än en militär organisation. 

Sammantaget kan det sägas att tidskriften genom sin upplysningsverksamhet och 

informationsspridning ville förmedla ett tanke- och handlingsmönster som syftade till att dels 

förmå kvinnorna att bli kapabla medborgare i händelse av krig och dels genom dessa nya 

kunskaper applicera dem på sitt vardagliga liv för att vara förberedda om kriget skulle komma. 

Den civilförsvarskultur som man försökte förmedla var en kultur som höll fast vid de normer 

som rådde under tidsperioden, och dessa normer användes för att befästa och stärka 

civilförsvaret som samhällsinstitution, även om det fanns enstaka röster som vände sig emot de 

dominerande normerna under slutet av 1960-talet. 

Att kvinnornas uppgifter i så hög utsträckning sammankopplades med privatlivet och 

hushållsarbete kan också ses i ljuset av Hatjes resonemang om den genusordning som rådde 

under efterkrigstidens första decennier. Trots att man deltog i en paramilitär organisation bestod 

många av uppgifterna ändå av sådant som en husmor gjorde till vardags i hemmet. 

En omtvistad militarisering av vardagen 

Synen på kvinnans roll inom civilförsvaret – och totalförsvaret i sin helhet – stötte dock på 

motstånd från andra grupper i samhället. Dessa grupper fick skarp kritik från civilförsvarshåll. 

Ordföranden i Civilförsvarsstyrelsens kvinnoutskott, Karin Johansson, ansåg att kvinnor – som 

likaberättigade medborgare i förhållande till män – hade samma ansvar och skyldigheter för rikets 

försvar som männen hade. Därför menade hon i sin tur att de kvinnor som avsade sig sitt ansvar 

att bidra till civilförsvaret genom undanflykter som hänvisade till ”moderskap” och liknande 

ursäkter gjorde sig skyldiga till ”ett förräderi mot hela kvinnorörelsen.”129 Men det här innebar 

fortfarande inte att man från civilförsvarshåll avsåg att helt jämställa uppgifterna inom 

civilförsvaret, utan att alla skulle göra sin plikt. Det utesluter inte att rollfördelningen förblir 

                                                 
128 CF 1967, Nr 6, s. 117-118; CF 1969, Nr 8-9, s. 208-210. 
129 TSCF 1959, Nr 10, s. 102-105. Citat på sida 104. 
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ojämn, däremot är det ett tydligt ställningstagande för att kvinnor bör engagera sig i högre 

utsträckning. 

De som anklagades för att vara ”förrädare” var bland annat den internationella fredsrörelsen, 

och då framför allt AMSA (Aktionsgruppen mot svensk atombomb). Dessa grupper anklagades 

för att utnyttjas av den internationella kommunismen och att lida av en naivitet i förhållande till 

den samtida politiska situationen.130 Fredsrörelsen hade varit kritisk till civilförsvaret från första 

början, och det hade redan under 1930-talet anordnats större demonstrationsaktioner mot 

civilförsvaret som institution i samband med att civilförsvaret höll på att etableras. Genom 

protesterna avsåg de att: 

[…] vägra begagna sig av civila skyddsvapen, det vill säga gasmasker och skyddsrum i händelse av 

en flygattack. Syftet var att få till stånd en dialog och tvinga män att lägga ner sina vapen. Det var 

en fredsaktion i protest mot ett civilförsvar som man ansåg militariserade vardagslivet. 20 000 

kvinnor och mödrar spelade vid det tillfället inte omhändertagande och hjälpande änglar eller 

familjens beskyddare utan uppträdde uppfordrande och krävande i tidens politiska debatt […].131 

Det kan således fastställas att de åsikter som främjades av tidskriften inte var helt 

genomträngande och genomgripande i samhället, då det uppenbarligen fanns invändningar mot 

den förda politiken.132 Hur styrkeförhållandena mellan de olika lägren såg ut är vanskligt att säga 

utifrån det studerade källmaterialet, eftersom man kan anta att det främst är tidskriftens åsikter 

som får utrymme i dess egna spalter. Således är det svårt att säga vad motståndare och 

allmänheten hade för invändningar emot den förda civilförsvarspolitiken. 

Krigets vardag 

Det skulle fortsatt finnas en vardag även om det blev krig. Berättelser om hur denna vardag 

verkligen skulle se ut är dock inte lika framträdande i tidskriften. Som Cronqvist tidigare har visat 

var det inte krigets vardag som kommer fram i någon större utsträckning när civilförsvaret under 

krigstid diskuteras, utan snarare det moderna samhälle som skulle fortsätta som vanligt även i 

orostider.133 Man räknade med att det skulle bli mestadels vardag även i krigstid. En kvinna 

engagerad på regional nivå inom civilförsvaret uttryckte till tidskriften att man borde ”ge så 

mycket praktiska råd och upplysningar som möjligt, i synnerhet när det gäller utrymning och 

inkvartering och kommunal beredskap. Livet består ju mest av praktiskt tänkande och handlande 

                                                 
130 TSCF 1958, Nr 12, s. 143; TSCF 1959, Nr 10, s. 102-105. 
131 Andersson, Irene, 2001: ”Att gestalta fred. Fredsrepresentationer mellan 1885 och 1945 i ett genusperspektiv” i 
Andersson, Lars M.; Berggren, Lars; Zander, Ulf (red.); Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna, Falun, s. 
179-180. 
132 Liknande kritik fanns även mot civilförsvaret utomlands. Se exempelvis Friedrichs, 2008, s. 253. 
133 Cronqvist, 2007, s. 175-180. 
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– mest vardag.”134 Även om vardagen skulle ändras dramatiskt i orostider skulle det i slutändan 

forstatt vara just vardag. 

Ett exempel på denna krigets vardag porträtterades i tidskriften. 1961 genomfördes det en 

vetenskaplig undersökning gällande skyddsmasker för barn där det konstaterades att man skulle 

vara tvungna att utveckla särskilda barnskyddsmasker, eftersom det endast fanns skyddsmasker i 

vuxenstorlekar.135 

Under slutet av 1960-talet hade det beslutats att det skulle distribueras skyddsmasker till hela 

befolkningen, och man skulle samtidigt utveckla skyddsmasker anpassade för barn mellan 6-10 år 

gamla. Av den anledningen genomfördes det försök med skyddsmasker i mindre storlekar 1969, 

vilket tidskriften rapporterade hade haft framgångsrika resultat.136 

                                                 
134 CF 1967, Nr 6, s. 117. 
135 TSCF 1961, Nr 7, s. 81. 
136 CF 1970, Nr 2, s. 30-31. 
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Figur 2. Flicka testar skyddsmask för barn 

 

Källa: CF 1970, Nr 2, omslagsbild. 

 

Omslagsbilden på tidskriftens februarinummer 1970 visar ett praktiskt exempel på hur masken 

testas (Figur 2). En ung flicka avbildas iförd en prototyp av den föreslagna barnskyddsmasken. 

Hon provar skyddsmasken samtidigt som hon är utomhus i trädgården och hoppar hopprep. 

Syftet med försöket var att undersöka hur väl skyddsmaskerna lämpade sig för ett vardagligt bruk. 

Bilden kommenterades på förstasidan i samma nummer med konstaterandet av hur lätt och 

bekväm den nya masken var att bära och använda.137 

I artikeln på temat i samma nummer av tidskriften beskrivs det att de barn som hade varit med 

under försöken inte upplevde någon form av obehag utan de tyckte snarare att det var roligt att 

                                                 
137 CF 1970, Nr 2, Omslagsbild samt s. 29. 
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testa masken och att det liknades vid att använda cyklop och snorkel. Barnen beskrev 

skyddsmaskerna som ”kul” och ”jätteskön”.138 

Några år senare beslutades det även att det skulle utvecklas skyddsmasker för barn i 

förskoleåldern, mellan 3-6 år gamla. De hade visat sig vara svårast att övertyga om att ha på sig 

skyddsmask när det hade gjorts 

försök ett decennium tidigare, men 

den här gången rapporterades inga 

större problem. I figur 3 syns ett av 

de barn som deltog under försöket, 

där hon gungar samtidigt som hon 

bär en skyddsmask. De flesta barn 

som deltog förklarade också att de 

inte tyckte att det var otrevligt att 

bära masken samt att de inte hade 

några svårigheter att leka som 

vanligt med skyddsmasken 

påtagen.139 

Under båda dessa försök lades 

det stor vikt på skyddsmaskernas 

funktionalitet i olika varadgliga 

situationer. Försöken med 

barnskyddsmasker kan således ses 

som en militarisering av barnens 

vardagsliv. Men det är också 

någonting som endast skulle bli en vardag om kriget verkligen kom. I utvecklingen av 

barnskyddsmaskerna syns också en del av det välfärdssamhälle som skulle ta hand om alla dess 

medborgare. Alla vuxna hade redan fått tillgång till skyddsmask i händelse av krig, och nu fick 

även de yngsta medborgarna denna tillgång. Till de allra yngsta diskuterades det även om man 

skulle utveckla någon form av gassäker huva.140 Alla medborgare skulle ha rätt till att kunna känna 

sig trygga även i orostider, och att vardagen skulle få kunna fortgå i så stor utsträckning som 

möjligt. 

                                                 
138 CF 1970, Nr 2, s. 30-31. 
139 CF 1973, Nr 7, s. 142. 
140 CF 1970, Nr 2, s. 30-31. 

Källa: CF 1973, Nr 7, s. 142 

Figur 3. Flicka testar skyddsmask för småbarn 
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Vardagslivet tar plats i civilförsvarets utbildningar och övningar 

Att civilförsvaret försökte överföra sina värderingar och idéer till den privata sfären torde inte 

komma som en överraskning, men intressant är också att observera den roll som vardagslivet 

spelade i civilförsvarets egna övningar. Skiljelinjen mellan militärt och civilt suddas ut i de 

övningar och kurser som anordnas; att delta behövde inte nödvändigtvis ses som någonting 

militärt. 

Exempel på hur denna blanding av militärt och vardagligt såg ut framkommer främst i de 

artiklar som rapporterar om diverse utbildningar och övningar som anordnats. Det kunde både 

vara reportage av tidskriftens reportrar, intevjuer med deltagare från kursen, eller insändare från 

dessa. Kurserna, som oftast varade i enbart några dagar eller någon vecka, hölls vanligtvis under 

sommaren, i semestertider. 

Utbildningar för krig blir semesterresor 

Just semester var något som gärna sammanknippades med kursdeltagandet. En kursdeltagare som 

berättade om sina upplevelser om en kurs under sommaren 1949 i Dalarna betraktade det hela 

som något av en sommarutflykt där de inkvarterades i lokaler med bekväma faciliteter i form av 

kök, dusch och trädgård. Det berättas om utflykter man gjorde och den kamratliga andan mellan 

deltagarna, samtidigt som själva utbildningen sågs som en bisak. Men ju fler dagar som gick desto 

intressantare blev utbildningen; semestern hamnade i bakgrunden till förmån för utbildningen 

som deltagarna kände allt större arbetsglädje över. Man blev så pass nära och familjära med både 

kursledarna och de andra kursdeltagarna att man så småningom började ”dua” varandra.141 Lika 

semesteraktigt var det inte alltid, men andra deltagare rapporterar också om den goda stämningen 

på kurserna och den bekväma inackorderingen som erbjöds kursdeltagarna.142 Att man betonar 

den samhörighet och gemytlighet som rådde på utbildningarna bidrar till sammansmältningen av 

det civila och militära, och de militära aspekterna kommer delvis i skymundan bakom gemytet 

sätts i förgrunden. 

Särskilt intresse riktades från civilförsvarsutbildarnas sida mot att utbilda lärare om civilförsvar 

så att lärarna i sin tur kunde sprida informationen vidare till sina elever. En lärare som hade 

deltagit i en kurs i Haparanda skickade in sina reflektioner kring den utbildning han genomgått. 

Kursen var enligt insändarens åsikt ett tillfälle som var av stor nytta, som enkelt kunde förenas 

                                                 
141 TSCF 1949, Nr 8, s. 225-226. 
142 TSCF 1950, Nr 7, s. 85; TSCF 1956, Nr 9, s. 110-112. 
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med nöje. Det hade under hela kursen varit en kamratlig samvaro där man tillskansat sig 

kunskaper som var nyttiga i både freds- och krigstider.143  

Han menade även att det vore nyttigt för lärare att delta på civilförsvarskurser och att lärare 

samtidigt borde ”vid lämpliga tillfällen påverka hela befolkningen i sina verksamhetsområden så, 

att den blev ’civilförsvars-minded’. Den första försvarslinjen borde vara en inre, en känslans och 

viljans linje.”144 Det skribenten menar här är att civilbefolkningen bör anpassas till att ha ett 

tanke- och handlingsmönster redo ifall kriget skulle komma. Han förespråkar således en 

militarisering av vardagslivet som inte bara skulle ske genom civilförsvarets utbildningar, utan 

även genom barnens utbildning i skolorna. 

Skolorna skulle bli ett av få områden utanför civilförsvarets egna utbildningar där det också 

ägde rum utbildning om civilförsvar. Det anordnades exempelvis friluftsdagar hos civilförsvaret 

för skolungdomar, så att de kunde komma ut från skolans isolering och besöka ”det levande 

livet.”145 När doktrinen kring självskydd slogs fast under 1960-talet ökade också verksamheten 

riktad mot skolan och ungdomar, då man ville sprida kunskaperna till samtliga medborgare, även 

de yngre. Skolan skulle inte bara bidra till den individuelle medborgarens utbildning, utan även 

genom fostran se till att man blir delaktig i en familj, en kamratkrets och ett samhälle där man 

som medborgare förväntas solidariskt kunna hjälpa till när det krävs.146 

Utbildning inom självskydd blev så småningom någonting som lärdes ut på alla grundskolor 

runt om i landet som en delvis obligatorisk del av läroplanen. Detta var dock inte något som 

enbart skulle göra eleverna mer medvetna om civilförsvarets funktioner och ändamål, utan en 

målsättning med dessa utbildningar var också att de skulle utveckla sin sociala kompetens och 

samarbetsförmåga.147 Att civilförsvarsutbildning tar plats i grundskolornas löroplaner kan tolkas 

som ett tydligt tecken på en militarisering av vardagslivet. högstadieungdomarna skulle redan i 

skolan fostras till att bli goda, solidariska medborgare med bra kunskaper i civilförsvar och 

självskydd.  

I och med att självskydd hade etablerats som rådande doktrin under 1960-talet ökade också 

insatserna för att utbilda fler människor inom dessa områden. Under årens gång utbildades mer 

än en miljon svenskar i självskydd som ett led i den satsning som både myndigheterna och 

frivilligorganisationerna stod bakom.148 Det man skulle lära sig på dessa utbildningar var 

                                                 
143 TSCF 1951, Nr 8, s. 100-101. Det rapporterades om flertalet utbildningar för lärare i tidskriften genom åren. Se 
exempelvis TSCF 1952, Nr 9, s. 110-112; TSCF 1953, Nr 8, s. 104-105; CF 1967, Nr 3, s. 51-53. 
144 TSCF 1951, Nr 8, s. 100. 
145 TSCF 1958, Nr 7, s. 90. 
146 CF 1965, Nr 2, s. 29-31. 
147 CF 1969, Nr 2, s. 38-40; CF 1970, Nr 1, s. 20-21; CF 1972, Nr 7, s. 150-151, 156. 
148 CF 1972, Nr 11, s. 210-211. 
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personligt skydd, olycksfallsvård samt brandförsvar.149 Vidare lyftes det fortsatt fram att de 

färdigheter som man lärde sig på utbildningarna och kurserna kunde komma till stor hjälp även i 

folks vardagliga liv. 

Just att det man kunde lära sig genom civilförsvaret kunde komma till nytta i både militära och 

civila ändamål var en viktig del i den propaganda som förmedlades genom tidskriften. Det var 

viktigt att civilförsvaret inte sågs som en helt militär institution, utan som en institution som var 

tilltalande både gällande det civila och det militära. En stor del av de färdigheter som lärdes ut 

genom civilförsvarets upplysningskampanjer och utbildningar var användbara såväl i krigs- som i 

fredstid. Ett av de tydligaste exemplen på detta är den sjukvårdsutbildning som många kvinnor 

genomförde. I flertalet artiklar påpekas det från tidskriftens sida att det är kunskaper som varje 

husmor behöver även i sitt dagliga liv, och inte bara i ofredstider. Man kan alltid behöva plåstra 

om ett sår som något av barnen har ådragit sig.150 

Men det var inte bara för hushållssysslor som de förvärvade kunskaperna kunde användas till. 

I tidskriften publicerades det även en mängd artiklar som beskrev hur kunskaper förvärvade via 

civilförsvarets kurser kommit till praktisk nytta i diverse situationer i människors vardagsliv. Det 

kunde vara allt från att hjälpa till vid en trafikolycka och ge grundläggande sjukvårdshjälp till att 

släcka en eldsvåda.151 Att sjukvård stod högt upp på listan av vardaglig tillämpning är tydligt, man 

skulle till exempel även kunna hjälpa till vid drunkningstillbud och att ta hand om skadade och 

nödställda i skog och mark där räddningen befann sig långt borta från olycksplatsen.152 

Alla dessa artiklar har någonting gemensamt, nämligen att de vill förmedla bilden av 

civilförsvaret som någonting samhället behöver – både i krig och fred. De färdigheter man 

tillgodogjort sig är nyttiga för vardagliga situationer. Exempel som dessa är utmärkande tecken på 

det försök till militarisering som pågick under perioden. 

Krigsövningar blir söndagsutflykter 

Under den stora utrymningsövningen som genomfördes i Stockholm under våren 1961 utrymde 

omkring 30 000 personer huvudstaden för att tas om hand på landsbygden utanför staden av 

civilförsvaret.153 Tidskriften ägnade hela sitt maj-nummer det året åt att rapportera om den 

rekordstora utrymningen, där både stort och smått fick plats. Men det visade sig att det inte skulle 

bli en särskilt allvarlig, militär övning, utan snarare en trevlig söndagsutflykt med familjen: 

                                                 
149 CF 1962, Nr 3, s. 39-40. 
150 TSCF 1947, Nr 12, s. 238-239; CF 1964, Nr 7, s. 136-137. 
151 TSCF 1960, Nr 1, s. 6-7; CF 1964, Nr 1, s. 10-11, 14. 
152 CF 1964, Nr 7, s. 136-137. 
153 TSCF 1961, Nr 5. Se även Cronqvist, 2008. 
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”Stockholm vaknade denna morgon till något som skulle bli en riktig ballong- och glassöndag. 

Illusionen av överhängande fara gick inte att framkalla.”154 

För stockholmarna blev övningen en trevlig utflykt: ”För de 500 stockholmare som hamnade i 

Sigtuna blev övningen alltså som en vanlig söndagsutflykt. Solen strålade, matsäckskorgarna var 

välfyllda och ruinerna lika historiskt romantiska som alla andra turistsöndagar.”155 Det sågs av 

Sigtunaborna som en bra möjlighet att ge turistinformation åt de stockholmska besökarna. En av 

de ansvariga för civilförsvaret i Sigtuna trodde också att många av de utrymmande inte tog 

övningen på allvar.156 Det rapporterades också om att många tonåringar hade följt med på 

äventyret ”bara på kul” även om föräldrarna hade stannat hemma istället.157 Även för de äldre 

beskrevs utrymningen som ett trevligt brott mot den någorlunda monotona vardagen. Genom att 

delta i evakueringen fick de komma ut och röra på sig i det fria för en gångs skull.158 

Under rubriken ”Allvaret kom bort i vårsol och matknyten” berättas det om en familjs 

upplevelse om dagen; när utrymningslarmet gick packade familjen in sig och sin picknickkorg i 

bilen för att lämna staden och därefter avnjuta den soliga vårdagen utanför stan och serveras 

lunch av civilförsvarspersonalen, för att senare under dagen åter bege sig hemåt.159 En övning 

som skulle efterlikna en flykt från fientliga bombanfall blev inte en skräckfylld färd bort från en 

brinnande stad, utan en trevlig exkursion som liknade vilken annan helgutflykt som helst. Krigets 

allvar var långt ifrån närvarande. 

Även kungen var en i mängden som deltog i utrymningsövningen och tog som många andra 

huvudstadsbor tunnelbanna ut från innerstan till mottagningsorterna en bit utanför Stockholm, 

för att där utspisas med samma köttsoppa som övriga utrymmare. Som en bild av 

Folkhemssverige följde kungen med som en jämlik utrymmare med den övriga befolkningen, där 

alla medborgare – oavsett social status – skulle tas om hand i händelse av krig.160 

Cronqvist har kommit fram till ett nästintill identiskt resultat genom att undersöka den 

svenska pressens bevakning av Stockholmsövningen.161 Det faktum att liknande reslutat kan 

skönjas både i dagspressen och i en civilförsvarstidskrift visar hur utbredd civilförsvarskulturen 

ändå var. Att det knappt går att skilja på tidningarnas reportage och reportage från en tidskrift 

som dagligen arbetar för civilförsvarets främjande säger också någonting om hur samhället såg på 

                                                 
154 TSCF 1961, Nr 5, s. 63. 
155 TSCF 1961, Nr 5, s. 52. 
156 TSCF 1961, Nr 5, s. 52-53. 
157 TSCF 1961, Nr 5, s. 58-59. 
158 TSCF 1961, Nr 5, s. 54. 
159 TSCF 1961, Nr 5, s. 55. 
160 TSCF 1961, Nr 5, s. 49, 62. 
161 Cronqvist 2008, s. 467-469. 
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civilförsvaret. I det här fallet var det civilförsvarets syn på övningen som dominerade även 

samhällets uppfattning. 

Utrymningsövningen i Stockholm var inte heller den enda som har anordnats, men den i 

särklass största. Det hade på andra orter anordnats mindre utrymningar tidigare under 1950-talet. 

1951 anordnades det en utrymningsövning i Vetlanda där cirka 2 000 personer utrymde staden 

över en helg. Övningen beskrevs som en fest för invånarna i inkvarteringsområdena likväl som 

för de skolbarn som deltog i utrymningen. Eleverna tog denna utflykt som ett extra skollov och 

som en resa bort från sina föräldrars vakande ögon. De kunde genomgående ha det trevligt med 

sina lekkamrater, och fick åka släp både bakom häst och traktor för att ta sig till 

inkvarteringsorten. Även de åldringar som deltog i övningen fick ett trevligt brott mot den 

ensidiga vardag som de hade på ålderdomshemmet. Ett av målen med övningen var också att 

undersöka just hur trivseln och stämningen mellan de inkvarterade fungerade.162 

I Trollhättan genomfördes en utrymningsövning som totalt innefattade mer än hälften av 

stadens privatägda bilar. Radion 

skickade ut viktig information om 

övningen och intervjuade familjer 

som packade bilen för utflykt samt 

pensionärer som bordade bussar. 

Utrymningen från stan avslutades 

på den västgötska landsbygden där 

deltagarna fick sig en måltid 

serverad (se figur 4). På bilden syns 

en utrymd barnfamilj som blir 

serverad mat av uniformerad 

civilförsvarspersonal. Stämningen 

är avslappnad och i bakgrunden syns en del av de 12 000 trollhättebor som deltagit i 

utrymningen. Den känsla som förmedlas i bilden är lättsam och inte särskilt tyngs av det allvar 

som en verklig situation hade gett upphov till. Det enda i bilden som indikerar att det rör sig om 

någon form av militär aktivitet är civilförsvarspersonalens uniformer och stålhjälmar.163 

Efter en mindre övning i Stockholm 1953 fick tidskriften in en insändare av en 11-årig pojke 

som deltagit i övningen, som beskrevs som en trevlig dagsutflykt. Han berättar om hur de blev 

inkvarterade hos en familj utanför stan och blev bjudna, på saft och bullar av värdfamiljen. 

                                                 
162 TSCF 1951, Nr 11, s. 142-143. 
163 TSCF 1958, Nr 11, s. 132-135. 

Figur 4. Utspisning av utrymda 

Källa: TSCF 1958, Nr 11, s. 133. 
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Därefter gicks det på bio innan man slutligen tog tåget hemåt igen. Det hela beskrevs som ”en 

härlig dag.”164 

Likt den stora utrymningsövningen i Stockholm läggs det i de övriga övningarna ett stort 

fokus på hur deltagarna har uppfattat den. I dessa andra övningar kan det konstateras att det 

liksom i Stockholm  förelåg en hög grad av vardaglighet i övningarna, både sett till dess 

utformning och hur de presenteras i tidskriftens egna reportage. De kan således ses som en del av 

den vardagslivets militarisering som förespråkades från civilförsvarshåll. 

Genom att presentera de aktioner och utbildningar som anordnades som en semester eller en 

trevlig familjeutflykt utraderades också skillnaderna mellan den vardagliga, privata sfären och den 

militära. Civilförsvaret blir därigenom lättare att ta till sig än om det hade varit utformat på ett 

traditionellt militärt sätt. Eftersom de övningar som civilförsvaret – ofta med Sveriges 

civilförsvarsförbund i spetsen – anordnade i hög grad var frivilliga, var man tvungna att göra 

dessa övningar så gemytliga som möjligt. Det var också någonting som betonades när man 

försökte värva rekryter till kurserna eller medlemmar till de lokala föreningarna. Om deltagarna 

hade rekryterats genom tvång hade inte behovet av att göra utbildningarna trevliga varit särskilt 

stort.165 

En anledning till att utforma övningarna och utbildningarna så att de liknas vid en semester, 

picknick eller dylikt var för att göra civilförsvaret mer attraktivt för befolkningen.166 Att vinkla 

bort fokus från de militära aspekterna till den nytta man kan ha av sina kunskaper i fredstida,  

vardagliga situationer. Detta gör det även lättare att känna delaktighet i vad man gör vid dessa 

tillfällen, vilket särskilt gäller för de kvinnliga deltagarna. På så sätt kan de militära inslagen i 

kurserna införlivas på ett enklare och mer övertygande vis i utbildningen och i slutändan påverka 

hur kurs- och övningsdeltagarna framöver tänker och handlar i sina vardagliga liv. 

Från en annan synvinkel kan man se allmänhetens inställning till civilförsvarets utbildningar, 

utställningar och övningar. Man tog inte alltid dessa arrangemang på det allvar som man kanske 

borde ha gjort, eftersom stämningen ofta beskrivs som avslappnad och lugn. En utrymning blev 

en utflykt och en utbildning blev en semester. Frågan är om de som deltog tolkade dessa 

tillställningar som någonting militärt, eller om det snarare var så att de sågs just som ett trivsamt 

tidsfördriv. Det lugn som utstrålas kan ses som antingen ett nonchalerande av det hot som 

målades upp, eller som en del i den trygghet som välfärdsstaten skulle bidra med om kriget skulle 

komma. 

                                                 
164 TSCF 1953, Nr 6, s. 76-77. 
165 TSCF 1949, Nr 8, s. 218, 228. 
166 TSCF 1954, Nr 6, s. 75-76, 84. 
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Kapitel 3. Militariseringens fysiska gestaltning 

Vardagslivets militarisering märktes inte enbart i den upplysnings- och utbildningsverksamhet 

som sökte påverka privatpersoners vardagsliv. Denna militarisering kan observeras även ur ett 

annat perspektiv, nämligen hur den uttryckte sig fysiskt. Utöver den informationsspridning och 

utbildning som förmedlades av statsmakterna och frivilligrörelserna tog civilförsvaret på andra 

sätt  plats i människors vardagsliv – bland annat i det offentliga rummet. Det här var en form av 

militarisering som inte heller krävde medborgarnas aktiva medverkan. Den trängde in i 

människors vardag, men de behövde inte nödvändigtvis påverkas av den eller över huvud taget 

vara medvetna om att militariseringen fanns i bakgrunden. Både utbildning och upplysning kräver 

att de personer som det riktas till också tar till sig av informationen aktivt, samma sak kan inte 

sägas om den militarisering som tog plats i det offentliga rummet. I det här kapitlet undersöks hur 

den fysiska militariseringen införlivades i det civila, fredstida samhället och vilka konsekvenser det 

fick för militariseringen av vardagslivet.  

Denna fysiska militarisering märks främst genom byggandet av skyddsrum, som blev ett 

naturligt inslag i de flesta större städer i Sverige under kalla kriget.167 Här skiljer sig Sverige från de 

flesta andra länder som tidigare studerats, eftersom Sverige i så pass hög grad planerade och 

byggde skyddsrum för befolkningen. Utöver Schweiz var det egentligen inget annat land, varken i 

väst- eller östblocket, som hade ett så omfattande utbyggt skyddsrumsprogram som Sverige. I 

kombination med den självbild som fanns i båda dessa länder om fred och neutralitet gjorde att 

militariseringen också har en större möjlighet att bli mer långtgående. Detta eftersom man inte 

heller förlitar sig på avskräckning med kärnvapen för sin säkerhet, vilket medlemmarna i NATO 

och Warszawapakten gjorde. Man kunde helt enkelt som neutralt land ägna sig åt att utveckla 

civilförsvaret utan att störas i någon större utsträckning av händelserna i omvärlden.168 

Således blev civilförsvaret i Sverige inte bara en fasad för att invagga befolkningen i någon 

form av tryghhet, som bland annat Rose och Oakes har hävdat var fallet i USA. Det svenska 

civilförsvaret påverkade befolkningen inte bara mentalt genom upplysning och 

                                                 
167 Denna fysiska gestaltning av militariseringen bestod inte enbart av skyddsrumsbyggande, även om det endast är 
det som studeras i föreliggande undersökning. Skyddsrummen är bara en del av det totalförsvar som skulle skydda 
Sverige i händelse av krig. Infrastrukturen var också en viktig del av detta försvar och kan likväl ses som en del av 
denna fysiska militarisering. Det här är också ett ämne som tidskriften skriver om, särskilt efter att man utvidgade 
ansvarsområdet för sin rapportering. Några viktiga funktioner som behövde skyddas var bland annat: järnvägarna 
och SJ; postväsendet, bankväsendet, livsmedelsförsörjningen, elektricitetsförsörjningen samt transporter till lands, 
sjöss och i luften. Se exempelvis TSCF 1953, Nr 11, s. 147; CF 1965, Nr 5, s. 106-109; CF 1965, Nr 7, s. 145-147; CF 
1965, Nr 8, s. 167-169; CF 1966, Nr 2, s. 26-28; CF 1971, Nr 2, s. 26-29; CF 1975, Nr 9-10, s. 218-221. 
168 Cronqvist, 2007, s. 173-174, Vale, 1987, s. 94-95. Dessa svenska förhållanden kan jämföras med de som Rose och 
Oakes har undersökt för amerikansk del. Där spelade skyddsrummet som idé större roll i än skyddsrummet som 
faktisk fysisk plats i samhället. För svensk del spelar båda dessa fkatorer in, eftersom det fanns ett faktiskt 
civilförsvar, inte enbart en plan på hur det skulle se ut. 
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informationskampanjer, utan även konkret då det i Sverige byggdes skyddsrum åt en stor del av 

invånarna. Dessa påverkade i sin tur den omgivning som de byggdes i. 

Om ofreden kommer – att skapa en vardag innanför skyddsrummets fyra väggar 

Skyddsrummet är det tydligaste tecknet för de militära aspekterna av civilförsvaret. Om det 

verkligen blev krig utgick man från att folk skulle vara tvungna att spendera en relativt stor del av 

sin tid – och därmed också stora delar av sin vardag – innanför skyddsrummets tjocka 

betongväggar. Denna situation var man givetvis tvungen att öva och planera inför. Man 

diskuterade hur det skulle vara att leva i skyddsrum under längre tidsperioder, hur man skulle 

planera vistelsen, hur man praktiskt skulle klara av det, och hur man skulle anpassa sig till att ha 

någon form av vardag instängd mellan skyddsrummets fyra väggar. 

Att leva i underjorden – försök med vistelser i skyddsrum  

Man var givetvis medveten om de förväntade svårigheterna under skyddsrumsvistelser när man 

skrev artiklarna i tidskriften, och därför testade man också hur skyddsrummen fungerade i 

”skarpt” läge. Vid ett antal olika tillfällen över åren rapporterade man om försök att bo och leva i 

skyddsrum under längre och kortare tidsperioder. Utöver att vara intresserade av att överleva och 

klara livshanken var man även intresserade över hur den sociala situationen av att bo i skyddsrum 

skulle se ut. På grund av kärnvapen och den radioaktiva beläggning de orsakade förutspådde man 

att längden på vistelsen i skyddsrum skulle öka dramatiskt i jämförelse med hur det hade sett ut 

med vanliga konventionella bomber. Om människor skulle klara av denna utdragna period under 

jord och hur man skulle förbereda sig var av stort intresse.169 

Ett första kortare test gjordes i ett nyinvigt befolkningsskyddsrum i Stockholm 1955. Där var 

400 värnpliktiga instängda under en relativt kort tidsperiod, 12 timmar. Forskarna kom fram till 

att detta försök hade gått smärtfritt, och att det enda obehaget varit att en del av de instängda 

tvingades avstå från att röka.170 1961 rapporterade tidskriften om ett amerikanskt försök där tre 

grupper stängts in i olika typer av skyddsrum under 14 dagar. Under den här längre tidsperioden 

var det inte bara bristen på rökningsmöjligheter som gjorde vistelsen oangenäm. Deltagarna 

tyckte även att det var otrevligt med ransoneringen av mat och vatten samt avsaknaden av 

privatliv. Man kunde inte dra sig tillbaka till en vrå eftersom det var människor överallt. Men 

                                                 
169 TSCF 1961, Nr 1, s. 5-9, 12. 
170 TSCF 1955, Nr 11, 152-154. 
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deltagarna menade ändå att det mestadels var problemfritt och det i slutändan hade skett under 

trevliga och familjära former.171 

Ett något längre svenskt försök genomfördes under vintern 1969, då drygt 50 för varandra 

okända män och kvinnor i blandade åldrar spenderade två dygn tillsammans instängda i ett 

fullbelagt normalskyddsrum. Ingen av försökspersonerna hade någon tidigare erfarenhet eller 

kunskap om skyddsrum. De skulle själva lösa alla eventuella problem och svårigheter som skulle 

kunna uppkomma under tiden de var isolerade utan kontakt med omvärlden. Trots trängseln och 

värmen i skyddsrummet hittade alla var sin ruta att uppehålla sig på, och man höll sig mestadels 

för sig själv och läste eller lyssnade på radio, men spelade även kort med de andra. Man delade 

även sinsemellan upp de olika arbetsuppgifterna.172 

Ytterligare ett försök genomfördes 1975 där fem personer stängdes i ett sex kvadratmeter stort 

skyddsrum under två dygn, för att därefter själva bryta sig ut genom de rasmassor som 

skyddsrummet täckts med. Denna typ av skyddsrum var dimensionderade för villor och småhus, 

vilka omfattades av krav på skyddsrum från och med 1972. Det var alltså tänkt att en familj skulle 

använda denna typ av skyddsrum. För att ta sig ut var det de kvinnliga försökspersonerna som 

fick gräva och hacka. Detta då man antog att i händelse av krig var denna uppgift någonting som 

kvinnorna skulle tvingas handskas med, eftersom de flesta män antogs vara ianspråkstagna av 

militären samt. Men man antog också att just boendetyperna villa och småhus skulle vara särskilt 

använda av just kvinnor (och barn).173 

I dessa försök synliggörs inte bara överlevnadsmöjligheterna under skyddsrumsvistelser, utan 

även det sociala umgänget och ett försök till vardagligt liv i en instängd miljö. Man var tvungen 

att samarbeta med varandra och dela upp arbetsuppgifter, men även umgås och underhålla sig 

själva. Men när läget blir skarpt försvinner även de fredstida bekvämligheterna i skyddsrummen 

och det som kommer fram istället är trängseln, värmen och ransoneringen av livsmedel. I dessa 

försök är det inte en vardag som framkommer, utan ett försök till överlevnad. Det fredstida 

användandet av skyddsrummen är inte någonting som diskuteras över huvud taget i de här 

situationerna. 

Att förbereda sig för ett liv i skyddsrum  

Utöver de praktiskt genomförda försöken informerade tidskriften även om hur man skulle bete 

sig i skyddsrum, vad man bör tänka på, och vad man bör ta med sig dit. Men ansvaret var inte 

bara personligt, det diskuterades också hur skyddsrummen skulle utrustas när de byggdes. Vilken 

                                                 
171 TSCF 1961, Nr 1, s. 5-6, 12. 
172 CF 1969, Nr 4-5, s. 104-109. 
173 CF 1975, Nr 7, s. 164-165. 
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inredning som skulle vara lämplig och vilka funktioner som ansågs nödvändiga spelar också en 

stor roll för livet i skyddsrum. 

En stor del av ansvaret för sitt uppehälle i skyddsrum lades på individen, som skulle se till att 

ha med sig livsmedel, hygienprodukter, madrasser och någon form av tidsfördriv eller 

underhållning för att klara sig under en längre period i skyddsrum. Men till skillnad från 

exempelvis i USA, behövde de åtminstone inte bidra med eget skyddsrum.174 Skyddsrummen 

byggdes ofta i offentlig regi, men hyresvärdar och husägare fick ofta stå för en del av 

kostnaderna. Det allmänna bidrog således med skyddet för fysiska skador, och inte till någon 

annan form av beskydd eller understöd för skyddsrumsbefolkningen.175 Men man bidrog ändå 

med några förbättringar av vardagen för de som tvingades vistas i skyddsrum under längre 

perioder. Till exempel menade man att skyddsrum som regel borde få TV-anslutning. Främst för 

att kunna förmedla information till de instängda samt ge dem kontakt med yttervärlden, vilket 

ansågs värdefullt ur psykologiskt hänseende. Men det var också någonting som föreslogs som 

underhållning om man skulle stanna under längre tid i skyddsrummet, i kombination med radio 

och böcker.176 

Underhållning och sysselsättning under vistelsen i skyddsrummet skulle individen själv få stå 

för. Denna skulle vara relativt enkel vid plötsliga anfall, när man utan några större förberedelser 

tvingades uppsöka skyddsrum. Då fick man nöja sig med en bok eller handarbete och kanske 

lyssna på radio. Men när det började bli regel snarare än undantag att uppsöka skyddsrum och 

städerna började tömmas på folk genom att fler och fler utrymdes skulle det också bli mer plats 

över till de som av olika anledningar fortfarande var tvungna att stanna kvar i städerna. Då 

rekommenderades det att man i förväg kunde inreda skyddsrummen med bland annat enklare 

möbler som stolar och kanske ta ner TV-apparaten.177 Man skulle med andra ord inreda 

skyddsrummet till att fungera som ett tillfälligt hem, med olika typer av funktioner och 

bekvämligheter som man kunde tänkas behöva för att leva ett drägligt liv i underjorden, som inte 

var allt för olikt det man hade i sin vanliga bostad. I de här fallen kan således de skyddsrummens 

fredstida användningsområden åter utnyttjas i viss mån, trots att det är krig.  

                                                 
174 Se McEnaney, 2000, Oakes, 1994 och Rose, 2001. Om man även ägde fritidshus, som saknade källare, föreslogs 
det dock att man kunde gräva sig en skyddsgrop för att vara säker på att få ordentligt skydd i händelse av anfall. Se 
CF 1971, Nr 7, 159-162. 
175 Detta gällde åtminstone de som tog sin tillfykt till skyddsrum. För de som utrymdes ur städerna och inkvarterades 
på landsbygden tog staten ett annat ansvar, även om stora delar av den lokala befolkningen på inkvarteringsorterna 
också involverades i det arbetet. Staten bidrog också olika mycket beroende på vilken typ av skyddsrum som skulle 
byggas. För de stora befolkningsskyddsrummen som byggdes i de större städernas innerområden stod staten för upp 
till två tredjedelar av kostnaderna. Oredsson, 2003, s. 70-71. 
176 TSCF 1961, Nr 4, s. 46-47. 
177 TSCF 1960, Nr 9, s. 90-92, se den sista bilden på s. 91; TSCF 1961, Nr 4, s. 46-47. 
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Det var även av största vikt att man var förberedd gällande livsmedel, i händelse av att man 

behövde ta skydd. Eftersom civilförsvaret inte bidrog med mat lades detta ansvar på individen. 

Huvudbudskapet gick här ut på att man redan i fredstid skulle se till att vara förberedd. Man 

skulle kontinuerligt bygga upp ett lager av livsmedel som man med kort varsel kunde ta med sig 

om man skulle bli tvungen att uppsöka skyddsrum eller utrymma staden. Detta lager skulle man 

upprätthålla och uppdatera genom att konsumera under fredstid. Således skulle man ha ett lager 

för att vara redo att tillbringa upp till två veckor i skyddsrum. Denna metod skulle enligt 

tidskriften inte heller medföra några extrakostnader för familjen eftersom man använder lagret 

kontinuerligt.178 

Dessa förberedande åtgärder kan också ses ur perspektivet om vardagslivets militarisering. Det 

handlar här om att man ska anpassa sin dagliga konsumtion till en eventuell krigssituation och 

upprätthålla en hushållslagring av livsmedel. Att förändra sina hushållningsvanor som 

förebyggande åtgärd kan tolkas som en tydlig anpassning av vardagen till den ur militär synvinkel 

föredragna situationen: en rationalisering av livsmedel som lämpar sig väl i krig. Man kan därför 

se sådana åtgärder som en del i den större bilden av vardagslivets militarisering. 

Som något av en motsats till denna bild kan man förstå själva vistelsen i skyddsrum. i en 

situation som i högsta grad är militär försöker man skapa sig någon form av vardag. Men denna 

vardaglighet kommer starkast till uttryck ju allvarligare situationen är. När ett krig just har börjat 

befinner sig alla i skyddsrummen och är inte särdeles förberedda på vistelsen. Men ju längre kriget 

fortgår, desto mer förberedda hinner medborgarna bli och i takt med att allt fler utryms ur 

städerna blir mer utrymme tillgängligt för de som stannar kvar. Då hinner man också i större 

utsträckning anpassa sig till skyddsrummet och skapa sig en vardag där genom att delvis inreda 

skyddsrummet. Men det var inte den bilden som främst förmedlades från tidskriftens håll, man 

var istället mer intresserade av att presentera vad skyddsrummen kunde användas till utöver sina 

krigistida funktioner. 

”Berget ger skydd i krig – utrymmen i fred”179 

Skyddsrummen har en väldigt tydlig primär uppgift: att skydda befolkningen från fientliga bomb- 

och gasangrepp, samt från radiokativ beläggning. Men i fredstid är inte dessa uppgifter aktuella. 

Då uppstår frågan hur och till vad man ska nyttja de stora utrymmen som fanns tillgängliga i 

skyddsrummen. De var redan från början kostsamma projekt, och vad de skulle användas till i 

                                                 
178 CF 1963, Nr 7, s. 131-133. I USA, Västtyskland och Schweiz fanns liknande uppmaningar om att förbereda sig 
med livsmedel. De schweiziska myndigheterna uppmanade befolkningen att ha ett lager för två månaders bruk av 
vissa grundläggande livsmedel. 
179 Detta var parollen för en civilförsvarsutställning anordnad i Stockholm 1950. Se TSCF 1950 Nr 9, s. 106-107. 
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fredstid var inte sällan ett av de ursprungliga argumenten till varför de bör byggas. Det hävdades 

även att civil verksamhet i skyddsrummen var en förutsättning för att det skulle fungera 

ekonomiskt.180 Hur denna anpassning av skyddsrummen till vardagliga och fredliga aktiviteter 

skulle se ut varierade givetvis från fall till fall, men det var snarare regel än undantag att det redan 

fanns fredstida användningsområden för åtminstone de stora befolkningsskyddsrummen, som 

byggdes i de flesta större städerna i Sverige och var särskilt dyra att bygga. Dessa byggdes främst 

under 1950-talet, då utrymning fortfarande i större utsträckning föredrogs som 

civilförsvarsåtgärd.181 

Några idéer för vad man kunde tänkas använda skyddsrummen till i fredstid presenterades på 

en utställning anordnad av riksluftskyddsförbundet i Stockholm 1950, efter att beslutet att 

befolkningsskyddsrum skulle byggas i Sveriges större städer hade tagits. I det skyddsrum som höll 

på att uppföras på Södermalm hade man öppnat en ”affärsgata” med bland annat en 

livsmedelsbutik och en bokhandel, samt inrett en biograf och en utställningslokal för exempelvis 

konst. Därutöver hade man inrett en fritidsgård för ungdomar och det fanns även en 

operationssal. Det talades även om att man i de framtida skyddsrummen skulle kunna bygga 

hotell för bruk under fredstid. Med ordentlig belysning menades det att man kunde åstadkomma 

lokaler som inte nämnvärt ”[…] skiljde sig från en ovanjordslokal.”182 Man hade med andra ord 

visioner om att bygga skyddsrum som i princip fungerade som små samhällen under jorden, trots 

att det inte alltid var visioner som kunde realiseras.183 Bilden som förmedlas är att det svenska 

samhället kan överleva och fortsätta utvecklas även  nere i underjorden. 

Planerna som fanns för skyddsrumsbyggandet skulle sedermera sättas i verket. I de större 

städerna byggdes det skyddsrum med enorm kapacitet. Det största av dessa byggdes i Stockholm 

och skulle under krig ta emot upp till 20 000184 personer samtidigt. Men i fredstid skulle det 

istället fungera som ett underjordiskt garage i tre våningsplan med plats för 500 bilar.185 I 

Stockholm byggdes det flera större befolkningsskyddsrum. Bland annat byggdes ett i anslutning 

till centralstationen, ett annat på Östermalm och det ovan nämnda uppfördes på Södermalm. Alla 

dessa skulle i fredstid utnyttjas som antingen parkeringsgarage eller lagerlokaler.186 

                                                 
180 TSCF 1955, Nr 11, s. 151. 
181 TSCF 1950, Nr 6, s. 66-67. Se även de förslag som presenterades i SOU 1950:13. 
182 TSCF 1950, Nr 9, s. 106-107.  
183 Man fick kritik för den utställning man hade haft i Mariaberget från bland annat brandskyddsföreningen som inte 
tyckte att det var lämpligt med exempelvis restauranger och hotell i stängda utrymmen, med hänsyn till brandrisken. 
Se TSCF 1950, Nr 11, s. 131. 
184 Denna siffra refererar till hur många som rymdes i skyddsrummet sittande, det vill säga under kortare tidsrymder. 
Kapaciteten för antalet liggande personer, det vill säga under längre tidsperioder, var naturligtvis lägre. 
185 TSCF 1952, Nr 1, s. 5. 
186 TSCF 1959, Nr 1, s. 4. 
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Det första färdigställda befolkningsskyddsrummet invigdes 1955 på Norrmalm i centrala 

Stockholm och skulle ha kapacitet för ca 10 000 personer. Skyddsrummet betalades delvis av ett 

privat företag som i utbyte mot delar av byggnationskostnaderna fick 35 års nyttjanderätt gällande 

verksamheten i fredstid. Det skulle användas för att ”[…] lätta stockholmarnas 

parkeringsbekymmer – 250 bilar är utrymmeskapaciteten och dessutom har en hypermodern och 

elegant servicestation förlagts till de yttre regionerna innanför huvudentrén […]”.187 

Civilförsvarsstyrelsens generaldirektör Åke Sundelin uttryckte under invigningen sin förhoppning 

om att skyddsrummet inte skulle behöva användas för det den egentligen är byggd för.188  

Det bestämdes också att samtliga tunnelbanestationer som låg på ett bestämt avstånd utanför 

innerstaden skulle utrustas med skyddsrum för de som använde sig av tunnelbanan samt 

personalen som arbetade på tågen. Att skyddsrummen är i direkt anslutning till 

tunnelbanestationerna medför att de blir en del i människors vardag och någonting man passerar 

regelbundet. Dessa skyddsrum skulle sedan i fredstid hyras ut till privata företag, och kanske bli 

en del av förorternas lokala centra.189 

Men det var inte bara till Stockholm som skyddsrumsbyggandet begränsades. Det var i andra 

mellanstora svenska städer som skyddsrummen med de mest intressanta fredstida 

användingsområdena uppfördes. I Västerås byggdes det en större anläggning under Mariaberget, 

som rymde drygt 5 000 personer. Intressant är emellertid att det enbart är det fredstida bruket av 

skyddsrummet som lyfts fram i artikeln. Den militära kapaciteten och användingen omnämns 

bara i korthet. Fokus ligger nästan helt och hållet på de fredstida funktionerna och det är endast 

dessa som reportagets bilder visar (Figur 5 och 6). 

                                                 
187 TSCF 1955, Nr 11, s. 151. 
188 TSCF 1955, Nr 11, s. 151-154. 
189 TSCF 1960, Nr 1, s. 2-3, 12. 
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Figur 5. Befolkningsskyddsrummet i Västerås 

 

Källa: TSCF 1958, Nr 8-9, s. 104. 

 

På bilden visas den gymnastiksal som finns i berget och används av flickskolan utanför, under 

pågående gymnastiklektion. Dessutom poträtteras den hobbyverkstad som inryms i berget där en 

grupp män håller på att bygga ett 

segelflygplan. I nästa bild ses en grupp unga 

män och kvinnor sitta i runt ett bord och 

samtala i en bar som också fanns i 

skyddsrumslokalerna. Därutöver fanns det 

också en teaterscen som  vid behov även 

kunde konverteras till biograf, en skjutbana 

för tävlingsskytte, omklädningsrum med 

bastu, vilorum och det spekulerades också i 

om det skulle anläggas en skolmatsal i 

skyddsrummets entréhall.190 

Vad som förmedlas i reportaget och bilderna är inte ett stundande kärnvapenkrig, utan snarare 

helt vardagliga aktiviteter som hade sett likadana ut ovan jord. Men eftersom dessa aktiviteter 

                                                 
190 TSCF 1958, Nr 8-9, s. 104; TSCF 1956, Nr 9, s. 121-122. 

Figur 6. Bar i Västerås befolkningsskyddsrum 

Källa: TSCF 1958, Nr 8-9, s. 104. 
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äger rum i militära byggnader fungerar skyddsrummen som en symbol för en militariserad vardag. 

Detta trots att de personer som avbildas inte nödvändigtvis tänker på detta faktum. Tvärtom kan 

det också tolkas som att vardagligt användande skulle vara ett krav för att de militära aspekterna 

över huvud taget kunde beaktas. Det kan således ses som en kompromiss mellan vardagliga och 

militära intressen. 

Den viktiga hamnstaden Karlskrona invigde sitt befolkningsskyddsrum 1960. Under den 

officiella invigningen av skyddsrummet stoltserade man särskilt med den inverkan som 

skyddsrummet skulle få för den mångfald av fredliga och vardagliga aktiviteter som inrymdes i 

bergrummet. Detta skyddsrum var också det som hade de mest varierande fredstida 

funktionerna, till skillnad från många andra skyddsrum som användes som garage och 

förrådsutrymmen.  

 

Figur 7. Befolkningsskyddsrummet i Karlskrona 

 

Källa: TSCF 1960, Nr 3, s. 31. 

 

I figur 7 syns några av de aktiviteter som erbjöds i Karlskronas befolkningsskyddsrum i fredstid. 

Den översta delen av bilden visar den lokala brottningsklubbens lokaler, som delade utrymme 
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med några av stadens tyngdlyftare. De nedre delarna visar den bowlinghall som inrymdes i 

skyddsrummet samt bordtennislokaler. Anläggningen blev således av stor vikt för de lokala 

idrottsföreningarna i staden, och hela övre planet av skyddsrummet disponerades av Karlskronas 

idrotts- och fritidsnämnd. Det fanns även omklädningsrum och övernattningsplatser för gästande 

idrottsutövare. 

Utöver de delar som användes för idrott fanns det även en större teaterscen med tillhörande 

klädloger som även kunde användas för föreläsningar och andra större sammankomster. Det 

fanns även en ungdomsgård, föreningslokaler och klubbrum där man exempelvis kunde ha 

studiecirklar. I den centrala entréhallen uppfördes ett kafé och en bar.191 

I den del av det nedre planet där skyddsrumskaraktären framträder helt öppet, där det bland 

annat var ett industrilager, menar man att det ändå är mycket ljust och luftigt. De delar som inte 

har en lika tydlig skyddsrumskaraktär beskrivs å andra sidan som ”synnerligen trevligt inredda 

med glada färger, vackra tapeter, konst på väggarna och bekväma möbler.” Skyddsrummet 

beskrivs ha en elegant planlösning som ”[…] skänker rörlighet och omväxling åt rumsbilden.”192 

Det blir i den här beskrivningen mycket tydligt att man försöker komma bort från bilden av 

skyddsrum som gråa, fyrkantiga betongbunkrar, och istället lyfta fram den gemytlighet och 

gemenskap som gick att finna nere i bergets välinredda utrymmen. 

Det saknades med andra ord inte uppgifter för de stora befolkningsskyddsrummen i fredstid, 

de fyller en mängd vardagliga behov. Det blir i exemplet med skyddsrummen tydligt att det här är 

ett område där civilt och militärt i hög grad korsar varandras spår. Delar av vardagslivet förläggs i 

en byggnad avsedd för militära ändamål. Eftersom kriget heller aldrig kom var det i 

skyddsrummens fredstida användningsområden som de syntes och användes.  

Skyddsrummen flyttar in i folkhemmets bostäder 

Ju mer städerna bredde ut sig blev dikotomin mellan utrymning och skyddsrum allt tydligare. 

Man insåg att det skulle bli svårt att lyckas utrymma tillräckligt många nog fort för att det skulle 

vara lyckosamt eller över huvud taget praktiskt genomförbart, vilket gjorde att utrymningens 

betydelse trappades ner under 1960-talets gång. Den ökande befolkningsmängd i kombination 

med allt kraftigare vätebomber gjorde dock att man var tvungen att lägga om 

skyddsrumspolitiken. Därför hävdes 1961 den dispens som hade funnits på att fastighetsägare 

inte behövde färdigställa skyddsrummen i sina fastigheter. Alla nybyggda hus med minst tre 

                                                 
191 TSCF 1956, Nr 9, s. 121-122; TSCF 1960, Nr 2, s. 19; TSCF 1960, Nr 3, s. 29-31. 
192 TSCF 1960, Nr 3, s. 30. Det finns givetvis inga bilder från det nedre planets lagerlokaler med 
skyddsrumskaraktären framträder öppet i reportaget. Alla bilder är istället på de trevliga lokaler som kan användas 
för fritidsaktiviteter. 
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våningar var framöver tvingade att erbjuda skyddsrum. De skyddsrum som skulle anskaffas var 

av typen normalskyddsrum, och alltså inte lika säkra som de stora, atombombssäkra 

befolkningsskyddsrummen som hittills byggts i storstädernas innerområden. Detta innebar även 

att man övergav byggandet av nya befolkningsskyddsrum till förmån för normalskyddsrum även i 

innerstäderna.193 

De förändrade riktlinjerna medförde att skyddsrummen flyttade in i folkhemmets bostäder, 

och kom på så vis än närmare människor i deras vardag genom att i fredstid utgöra deras förråd 

och tvättstugor. I de större hyreshusen var det ägarna som fick stå för skyddsrummens 

kostnader.194 De boende blev således inte involverade i utrustande, byggandet och 

upprätthållandet av skyddsrummen, men skyddsrummen var ändock ständigt närvarande i deras 

vardag. 

Det var inte bara i nybyggda höghus som det byggdes eller iordningställdes skyddsrum. Man 

uppmanade även villa- och småhusägare att vidta åtgärder för att skydda sig själva. Optimalt var 

om villa- eller småhusägare hade en egen källare. Dessa kunde konverteras till ett improviserat 

skyddsrum med ett någorlunda gott skydd mot både bomber samt radioaktiv strålning och 

beläggning. 

I figur 8 avbildas en källare som har blivit 

omgjord till ett improviserat skyddsrum. I 

skyddsrummet befinner sig en familj på fyra 

personer. Fadern sitter och läser tidningen och 

modern håller på med någon form av handarbete, 

samtidigt som barnen ligger och läser i 

våningssängen. Intill väggen står en radio och i 

förgrunden står alla matvaror och livsmedel som 

behövs för att klara en längre vistelse i källaren 

uppradade. Alla har således någon form av 

sysselsättning för att hålla sig underhållna under 

tiden de måste stanna i källaren. Myndigheterna 

räknade med att man kunde vara tvungen att 

uppehålla sig i skydd i upp till två veckor i fall av 

radiokativ beläggning, och man skulle således 

                                                 
193 TSCF 1961, Nr 9, s. 101; CF 1963, Nr 4-5, s. 90; CF 1965, Nr 8, s. 159, CF 1966; Nr 6, s. 117; CF 1968, Nr 4-5, s. 
81; CF 1972, Nr 8-9, s. 161. 
194 CF 1971, Nr 7, s. 159-162. 

Källa: CF 1963, Nr 7, s. 135. 

Figur 8. Källare inredd som skyddsrum 
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förbereda sig därefter. Sand- eller jordsäckar skulle sättas för fönster; jord eller sand skulle skottas 

upp mot husgrunden för att göra skyddet så effektivt som möjligt och man skulle ha tillräckligt 

med livsmedel för att klara en lång vistelse i skyddsrummet.195  

Det här var en del av civiförsvarsstyrelsens satsning på självskydd under 1960-talet: den 

enskilde medborgaren skulle ha kunskaperna om hur man klarade sig i händelse av krig och inte 

få all hjälp från statens sida.196 Den civilförsvarsideologi som hade varit förhärskande i USA 

under 1950-talet hade nu också fått sitt genombrott i det svenska civilförsvaret. Staten tog 

förvisso ett jämförelsevis stort ansvar, men individens egna åtaganden lyftes fram betydligt i 

högre grad än tidigare.197 

Hur skyddsrummen och dess syften framställs i de artiklar som publicerades i tidskriften visar 

även hur militariserat samhället framställs i tidskriften. Skyddsrummen framställs å ena sidan som 

mer eller mindre ordinära objekt, som används till normala, vardagliga syften. Å andra sidan 

kunde även utrymmen som byggts med vardagliga ändamål som källare eller förvaringsutrymmen 

göras om till skyddsrum om krig skulle bryta ut. Oavsett skulle det i händelse av krig fortfarande 

gå att fortsätta sitt liv på ett liknande sätt, även om man fick flytta in i underjorden. Det var också 

tänkt att man till viss grad skulle kunna fortsätta arbeta även om man skulle sitta instängd i ett 

skyddsrum under längre tidsperioder.198 

Dubbelsidigheten i framställningen av skyddsrum har också Cronqvist visat på i sin analys av 

hur civilförsvaret framställdes i film. Det totala kriget lurade i bakgrunden, men det som 

presenterades var ett tryggt och säkert folkhem, som skulle ta hand om sin befolkning även om 

kriget skulle komma.199 Denna bild återkommer även i tidskriften: den hårda skillnaden mellan ett 

trångt skyddsrum fullpackat med människor i krigstid och de ljusa, luftiga fritidslokalerna i 

fredstid försvinner i tidskriftens framställning av dessa underjordiska lokaler. Att bowlinghallar, 

teaterscener och garage skulle försvinna om kriget kommer är inte en poäng som lyfts fram i 

artiklarna. Det som syns är istället det moderna och trygga svenska välfärdssamhället.  Men 

skyddsrummen var ju trots allt inte bara till för att användas i fredstider, utan även i händelse av 

krig. 

Sammataget kan sägas att skyddsrummen spelade en stor roll för militariseringen av det 

svenska samhället och dess medborgares vardag. Både i dess funktion som fredstida utrymmen 

för diverse aktiviteter och i dess krigstida funktion som vistelseort för befolkningen. Den 

                                                 
195 TSCF 1960, Nr 9, s. 91. Figur 8 används, med vissa variationer, i två andra artiklar i CF under det tidiga 
1960-talet: TSCF 1960, Nr 1, s. 7; TSCF 1960, Nr 9, s. 91. 
196 TSCF 1961, Nr 6, s. 65. 
197 TSCF 1959, Nr 6, s. 68-69. Se även McEnaney, 2000; Oakes, 2001; Cronqvist, 2009. 
198 TSCF 1955, Nr 11, s. 151-154. 
199 Cronqvist, 2007, s. 167. 
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fredstida aktiviteten är egentligen också den enda aktiviteten som syns i framställningen av 

befolkningsskyddsrummen. Man visar det moderna samhälle som tar plats i underjorden., inte 

den grymma verklighet som riskerade att besannas om kriget verkligen kom.  
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Kapitel 4. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Syftet med den här undersökningen har varit att studera vardagslivets militarisering och hur 

denna militarisering påverkade människors vardag. Tidskriftsartiklar över en tidsperiod av 30 år 

har med hjälp av text- och bildanalys studerats för att belysa denna balansgång mellan civilt och 

militärt i förhållande till den enskilde individens privatliv. En slutsats som kan dras är att 

tidskriften hade som aktivt mål att anpassa människors vardag till ett militärt tanke- och 

handlingsmönster. En avgörande fråga är dock hur man ska se på militariseringens roll i 

samhället. Kan vardagslivets militarisering förstås utifrån de intentioner som fanns från 

civilförsvarshåll eller utifrån hur militariseringen faktiskt såg ut i samhället? Den här 

undersökningen svarar delvis på båda dessa frågor.  

Genom tidskriftens upplysningsverksamhet, utbildningar och övningar försökte man få 

människor att tänka och agera på ett visst sätt. Upplysningsverksamheten kan sägas vara 

förmedlingen av tidskriftens världsbild och intentioner med militariseringen. Att anpassa sin 

vardag till en paramilitär struktur för att försäkra sig om att överleva ett hotande krig ansågs 

önskvärt från tidskriftens håll. Men samtidigt var man mån om att framställa civilförsvaret som 

en civil organisation utan några större militära inslag. Detta syns framför allt i de utbildningar och 

övningar som anordnades, där vardagliga inslag lyftes fram. Om man ska hårdra det kan även 

reportagen om utbildningar och övningar ses som en del av tidskriftens upplysningsverksamhet, 

då det rapporteras om dem som en del av tidskriftens upplysningssträvanden. 

Den viktigaste målgruppen man ville nå ut till var kvinnorna. Under större delen av den 

undersökta perioden dominerade en norm där husmodern var idealet. Kvinnan inom 

civilförsvaret skulle vara en husmor som tog väl hand om sin familj i både krig och fred genom 

att upprätthålla hushållsarbetet och de dagliga sysslorna på en hög nivå. Trots de militära 

undertonerna var det vardagen som hamnade i förgrunden. Denna sammankoppling av kvinnans 

uppgifter med de dagliga rutinerna kan förstås utifrån Hatjes resonemang kring den 

könsmaktsordning som var förhärskande under större delen av perioden. Genom att delta i 

totalförsvaret bidrog man inte bara till rikets försvar, utan även till välfärdssamhället i stort. De 

som inte deltog avfärdades som ”förrädare mot kvinnorörelsen”, och i förlängningen blev de 

även ”förrädare” mot det välfärdssamhälle som alla skulle bidra till. 

Analysen av kvinnornas roll inom civilförsvaret går väl ihop med militariseringen av 

vardagslivet så som Cronqvist har karaktäriserat den. Genom att kombinera det med Hatjes 

genusordning av det offentliga livet kan den kvinnliga situationen i civilförsvaret förstås som att 

man som kvinna blev inordnad i ett system som premierade liknande sysslor som man redan 
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förväntades göra privat i hemmet. De militära aktiviteterna man lär sig inom civilförsvaret 

utmärker sig genom att vara relativt vardagliga till sin utformning. 

Men mot slutet av den undersökta perioden började husmorsidealet ifrågasättas. Det var inte 

längre lika självklart var kvinnan hade sin plats – varken i civilförsvaret eller i samhället. 

Barnomsorgen hade gjort det möjligt att vara nästan lika tillgängliga som männen, därför kunde 

de moderna yrkesarbetande kvinnorna ta ett större ansvar. Dessutom blev de med åren 

accepterade medarbetare inom försvarsmakten.200 Slutet av perioden ser även ett större fokus på 

den enskilde individen, som ska ta ett större ansvar för sig själv och sin familj. Men trots detta är 

man fortfarande en del av ett större kollektiv; det moderna välfärdssamhället. 

Arbetet har visat att det inte bara är vardagliga situationer som militariserats, utan även att 

miljöer som i grunden är militära kan anpassas till en vardagligare kontext. Sverige är ett nästintill 

unikt exempel när det gäller sitt skyddsrumsprogram. Det kan inte jämföras på samma sätt som 

den tidigare utländska forskningen om skyddsrum eftersom det i det svenska fallet faktiskt 

byggdes sådana, och inte bara fanns en vision om dem.201 Även nere i dessa betongbunkrar 

hittades välfärdsstaten och den varma trygghet som projicerats på det övriga civilförsvaret. Nere 

under jorden breder det moderna samhället ut sig med alla tänkbara faciliteter. Dessa lokaler 

byggda för krig blir i fred en symbol för detta samhälle som ska överleva även apokalypsen. 

Fredsanvändandet övertog det krigstida i betydelse och illusionen om ett varmt och mottagadne 

folkhem under jorden segrade över bilden av en trång, grå och fuktig betongbunker. Huruvida 

denna tidskriftens uppfattning om skyddsrummen spred sig ut i de breda folklagren är däremot 

svårt att säga. Men faktum är att i skyddsrummen blandades fredstida aktiviteter ihop med 

krigstidsfunktionerna, och uppvisar av den enkla anledningen en viss grad av samhällelig 

militarisering. 

Jämfört i ett internationellt perspektiv kan man ändå dra slutsatsen att Sverige var ett 

förhållandevist militariserat samhälle under den studerade tidsperioden. I USA fanns det knappt 

några skyddsrum över huvud taget. I Tyskland hade man inga illusioner om att kunna göra 

någonting åt ett kärnvapenkrig och därför vidtogs inte heller några åtgärder, samtidigt som man 

brottades med arvet från andra världskrigets bunkrar. Likaledes betvivlades civilförsvarets nytta i 

Storbritannien.202 På dessa grunder kan man anta att det svenska samhället var – i förhållande till 

andra – ett militariserat land i betydligt större utsträckning. 

Hur militariserat det svenska samhället var kan vi nog aldrig bli helt säkra på, för vi fick heller 

aldrig se det agera i krig. Därför är det också svårt att säga hur djupt detta tanke- och 

                                                 
200 Sundevall, 2011, s. 206-216. 
201 Se exempelvis McEnaney, 2000; Oakes, 1994; Rose, 2001. 
202 Se McEnaney, 2000; Rose, 2001; Friedrichs, 2008; Crossley, 1985. 
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handlingssätt hade satt sig i huvudet hos den svenska befolkningen. Hemmafronten var den enda 

synliga fronten i kalla kriget, där civilförsvaret fick visa sin slagfärdighet och sitt engagemang i ett 

fredstida samhälle, snarare än på ett slagfält. 

En viktig reflektion kan också göras utifrån materialets begränsningar. Det militariserade 

välfärdssamhälle som tidskriften såg framför sig och berättade om i sina reportage behöver inte 

nödvändigtvis vara den bild som alla samhällsgrupper och -aktörer såg som lika självklar. Det 

fanns ju även personer inom civilförsvarsrörelsen som riktade kritik mot den förda politiken.203 

Tidskriften företräder sig själv och utgör en viktig röst i den upphettade samhällsdebatten kring 

civilförsvaret under 1950- och 1960-talet. Tidigare forskning har visat att även i dagspressen finns 

det liknande tendenser och åsikter, även om hela periodens civilförsvarsdebatt inte har 

studerats.204 I kombination med mina resultat kan man dra slutsatsen att det svenska samhället 

var ett – i internationell jämförelse – militariserat samhälle. 

Oavsett hur djupt eller grunt förankrad civilförsvarskulturen var i den svenska allmänheten 

kan man ändå med relativt stor säkerhet säga hur den kulturen borde ha sett ut, om man frågar 

civilförsvarets företrädare: även om hotet om kärnvapenkrig och total undergång var ständigt 

närvarande i civilförsvarets världsbild så var det inte den bild som dominerade i tidskriftens 

framställning av samhället. Bilden man förmedlade handlade snarare om ett modernt samhälle 

som tog hand om sina medborgare. Tryggheten fanns i vardagslivets hushållsrutiner och i 

självskyddsutbildningarnas semstrar. Den fanns i utrymningsövningarnas söndagsutflykter och i 

skyddsrummens trevliga fritidslokaler. Varje medborgare skulle ta hand om både sitt eget hem 

och det kollektiva folkhem som man var en självklar del av.  

                                                 
203 Se Gärdin, 1958. 
204 Se Cronqvist 2008. Här studeras dagspressen och civilförsvaret i anknytning till den stora civilförsvarsövningen i 
Stockholm. 



63 

Kapitel 5. Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Civilt Försvar (CF) 

Civilt Försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, Årg. 26-28, 1963-1965, 

Stockholm. 

Civilt Försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, Årg 29-31, 1966-1968, 

Stockholm. 

Civilt Försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, Årg. 32-34, 1969-1971, 

Stockholm. 

Civilt Försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, Årg. 35-37, 1972-1974, 

Stockholm. 

Civilt Försvar. Tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, Årg. 38-39, 1975-1976, 

Stockholm. 

 

Riksdagstryck 

Första kammarens protokoll 1948, Nr 25, Stockholm. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 1936:57, Betänkande angående det civila luftskyddet avgivet av civila luftskyddsutredningen, Stockholm. 

SOU 1939:42, Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker samt 

inrättande av skyddsrum för luftskyddsändamål, Stockholm. 

SOU 1947:10, Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m. m. avgivet av 1945 års 

civilförsvarsutredning, Stockholm. 

SOU 1950:13, Skyddsrum för civilbefolkningen. Betänkande avgivet av 1948 års skyddsrumsutredning, 

Stockholm. 

SOU 1958:13, Civilförsvarets organisation. Huvudbetänkande avgivet av 1953 års civilförsvarsutredning, 

Stockholm. 

SOU 1968:54, Frivilligförsvaret 1. De frivilliga försvarsorganisationerna utom hemvärnet, Stockholm. 

SOU 1972:50, Skyddsrum, Stockholm. 

 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar (TSCF) 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar, Årg. 8-12, 1945-1949, Stockholm. 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar, Årg. 13-15, 1950-1952, Stockholm. 



64 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar, Årg. 16-18, 1953-1955, Stockholm. 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar, Årg. 19-21, 1956-1958, Stockholm. 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar, Årg. 22-25, 1959-1962, Stockholm. 

 

Övriga tryckta källor 

Gärdin, Georg, 1955: Luftskyddserfarenheter. Vad sker och huru handla då bomberna falla?, Uddevalla. 

Gärdin, Georg, 1958: Civilförsvaret i stöpsleven, Stockholm. 

Vårt röda kors, Årg. 17-24, 1962-1969, Stockholm. 

Litteratur 

Agrell, Wilhelm, 1984: Sveriges civila säkerhet. Suveränitet, stabilitet och anpassningsförmåga som 

samhällsmål, Stockholm. 

Agrell, Wilhelm, 1985: Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och förändring i den svenska 

försvarsdoktrinen 1945-1982, Stockholm. 

Agrell, Wilhelm, 1988: Ett samhällsskydd för alla väder. Om det civila försvarets principer och problem, 

Bjästa. 

Agrell, Wilhelm, 2000: Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000, Lund. 

Andér, Ulla, 1987: Civilförsvarets kvinnor, Bjästa. 

Andersson, Irene, 2001: ”Att gestalta fred. Fredsrepresentationer mellan 1885 och 1945 i ett 

genusperspektiv” i Andersson, Lars M.; Berggren, Lars; Zander, Ulf (red.): Mer än tusen ord. 

Bilden och de historiska vetenskaperna, Falun. 

Andersson, Lars M.; Berggren, Lars; Zander, Ulf (red.), 2001: Mer än tusen ord. Bilden och de 

historiska vetenskaperna, Falun. 

Arnold, Lorna, 2001: Britain and the H-Bomb, Chippenham. 

Arvidsson, Maria, 2003: ”Fotografi som empiri. Att använda fotografier som historisk källa” i 

Sparrman, Anna; Torell, Ulrika; Åhrén Snickare, Eva (red.): Visuella spår. Bilder i kultur- och 

samhällsanalys, Lund. 

Backman, Jarl, 2016: Rapporter och uppsatser, Polen. 

Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.), 2012: Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys, Lund. 

Biess, Frank, 2009: ”’Jeder hat eine Chance.’ Die Zivilschutzkampagnen der 1960er Jahre und die 

Angstgeschichte der Bundesrepublik” i Greiner, Bernd; Müller, Christian Thomas; Walter, 

Dierk (red.): Angst im Kalten Krieg, Hamburg. 



65 

Bjereld, Ulf; Johansson, Alf W.; Molin, Karl, 2008: Sveriges säkerhet och världens fred. Svensk 

utrikespolitik under kalla kriget, Stockholm. 

Boyer, Paul, 1994: By the Bomb’s Early Light. American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic 

Age, Chapel Hill och London. 

Buggeln, Marc; Marszolek, Inge (red.), 2008: Bunker. Kriegsort, Zuflucht, Erinnerungsraum, 

Frankfurt am Main. 

Burke, Peter, 2001: Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, London. 

Bäck, Karl-Gunnar; Morath, Magnus, 1987: 50 års frivillighet. En bildkavalkad genom SCF:s historia, 

Stockholm. 

Chilton, Paul, 1982: ”Nukespeak. Nuclear Language, Culture, and Propaganda”, i Aubrey, Crispin 

(red.): Nukespeak. The Media and the Bomb, London. 

Cronqvist, Marie, 2007: ”Vi går under jorden. Kalla kriget möter folkhemmet i svensk 

civilförsvarsfilm” i Hedling, Erik och Jönsson, Mats (red.): Välfärdsbilder. Svensk film utanför 

biografen, Stockholm. 

Cronqvist, Marie, 2008: ”Utrymning i folkhemmet. Kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska 

civilförsvarskulturen 1961” i Historisk Tidskrift 2008:3. 

Cronqvist, Marie, 2009: ”Det befästa folkhemmet. Kallt krig och varm välfärd i svensk 

civilförsvarskultur” i Jerneck, Magnus (red.), Fred i realpolitikens skugga, Lund. 

Crossley, George, 1985: The Civil Defence Debate in Britain 1957-83. An Account and Critical Analysis 

of the Major Issues in the Debate about Civil Defence against Nuclear Attack, Bradford. 

Davis, Tracy C., 2007: Stages of Emergency. Cold War Nuclear Civil Defense, Durham och London. 

Enloe, Cynthia, 1989: ”Beyond Steve Canyon and Rambo. Feminist Histories of Militarized 

Masculinity”, i Gillis, John R. (red.): The Militarization of the Western World, New Brunswick och 

London. 

Eriksson, Rune, 1990: Folk och Försvar 50 år 1940-1990, Borås. 

Essex-Lopresti, Tim (red.), 2005: A Brief History of Civil Defence, Matlock. 

Egorov, P.T.; Shljakov, I.A.; Alabin, N.I., 1970: Civil Defense. A Soviet view, Moskva. 

Friedrichs, Jan-Henrik, 2008: ”Massenunterkunft, Atombunker, Kunstobjekt. Bunkernutzungen 

im Nachkriegsdeutschland” i Buggeln, Marc; Marszolek, Inge (red.): Bunker. Kriegsort, Zuflucht, 

Erinnerungsraum, Frankfurt am Main. 

Garrison, Dee, 2006: Bracing for Armageddon. Why Civil Defense Never Worked, Oxford. 

Geier, Wolfram, 2003: Zwischen Kriegsszenarien und friedenszeitlicher Katastrophenabwehr. Zur 

Entwicklung der zivilen Verteidigung in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung 

des Zivilschutzes und seiner Reformen vor und nach Beendigung des Kalten Krieges, Marburg. 



66 

Gillis, John R. (red.), 1989: The Militarization of the Western World, New Brunswick och London. 

Greiner, Bernd; Müller, Christian Thomas; Walter, Dierk (red.), 2009: Angst im Kalten Krieg, 

Hamburg. 

Hatje, Ann-Katrin, 2009: Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet. Mikro- och 

makroperspektiv på offentlig sektor, den svenska modellen och kvinnors politiska agerande, Umeå. 

Heitmann, Clemens, 2006: Schützen und Helfen? Luftschutz und Zivilverteidigung in der DDR 1955 bis 

1989/90, Berlin. 

Henriksen, Margot A., 1997: Dr Strangelove’s America. Society and Culture in the Atomic Age, Berkley. 

Kaiser, Magnus, 2001: Civil ledning ur ett historiskt perspektiv: principer för organisering, Stockholm. 

Kunz, Gerold, 2008: ”Die Integration militärischer Bauten ins Landschaftsbild der Schweiz” i 

Buggeln, Marc; Marszolek, Inge (red.): Bunker. Kriegsort, Zuflucht, Erinnerungsraum, 

Frankfurt am Main. 

Lange, Hans-Jürgen (red.) 2013: Versicherheitlichung des Bevölkerungsschutzes, Wiesbaden. 

Lemke, Bernd, 2007: Luft- und Zivilschutz in Deutschland im 20. Jahrhundert, Potsdam. 

Lemke, Bernd, 2007: ”Zivile Kriegsvorbereitungen in unterschiedlichen Staats- und 

Gesellschaftssystemen. Der Luftschutz im 20. Jahrhundert – ein Überblick” i Lemke, Bernd 

(red.): Luft- und Zivilschutz in Deutschland im 20. Jahrhundert, Potsdam. 

Lindenberger, Thomas; Payk, Marcus M.; Vowinckel, Annette (red.), 2012: Cold War Cultures. 

Perspectives on Eastern and Western European Societies, New York och Oxford. 

Matthews, Melvin, 2012: Duck and Cover. Civil Defense Images in Film and Television from the Cold War 

to 9/11, Jefferson. 

May, Elaine Tyler, 1988: Homeward Bound. American Families in the Cold War Era, New York. 

McEnaney, Laura, 2000: Civil Defense Begins at Home. Militarization Meets Everyday Life in the Fifties, 

Princeton. 

Molitor, Jochen, 2015: ”Die totale Verteidigung? Zivilschutz – aus zeithistorischer Perspektive” i 

Zeitschrift für Auβer- und Sicherheitspolitik, Wiesbaden. 

Munck af Rosenschöld, Sten, 2014: Totalförsvarets ledning under kalla kriget, Karlskrona. 

Northcutt, Susan Stoudinger, 1999: ”Women and the Bomb. Domestication of the Atom Bomb 

in the United States”, i International Social Science Review, volym 74. 

Oakes, Guy, 1994: The Imaginary War. Civil Defense and American Cold War Culture, New York. 

Oredsson, Sverker, 2001: Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Lund. 

Oredsson, Sverker, 2003: Svensk oro. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Lund. 

Rose, Kenneth D., 2001: One Nation Underground. The Fallout Shelter in American Culture, New York. 

Salomon, Kim, 2007: En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Lund. 



67 

Skoglund, Per, 1992a: Den Civila delen av totalförsvaret. En översiktlig historisk beskrivning och analys av 

förändringar i den formella organisationen mellan 1925-1987¸Örebro. 

Skoglund, Per, 1992b: Den Civila delen av totalförvsaret. Ett institutionellt och organisatoriskt perspektiv, 

Örebro. 

Sherry, Michael S., 1995: In the Shadow of War. The United States since the 1930s, New Haven och 

London. 

Sjölin, Vilhelm (red.), 2014: I Skuggan av Kriget. Svenskt Civilförsvar 1937-1996, Stockholm. 

Sparrman, Anna; Torell, Ulrika; Åhrén Snickare, Eva (red.), 2003: Visuella spår. Bilder i kultur- och 

samhällsanalys, Lund. 

Steneck, Nicholas J., 2005: Everybody has a Chance. Civil Defense and the Creation of Cold War West 

German Identity 1950-1968¸Ohio State University. 

Stråth, Bo, 2001: ”Neutralitet som självförståelse”, i Almqvist, Kurt; Glans, Kay (red.): Den 

svenska framgångssagan?, Stockholm. 

Sundevall, Fia, 2011: Det sista manliga yrkesmonopolet. Genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989, 

Halmstad. 

Vale, Lawrence J., 1987: The Limits of Civil Defence in the USA, Switzerland, Britain and the Soviet 

Union. The Evolution of Policies since 1945, London. 

Widén, Staffan, 1997: Civil beredskap i Norden, Stockholm. 

Winkler, Allan M., 1993: Life Under a Cloud. American Anxiety About the Atom, New York. 

Woolven, Robin, 2005: ”Pre-War Preparations”, i Essex-Lopresti, Tim (red.): A Brief History of 

Civil Defence, Matlock. 

Österdahl, Lars, 1986: Civilförsvarsstyrelsen 1944-1986. 42 år. En minnesskrift, Karlstad. 

World Wide Web 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz, ”Zeitschrift Bevölkerungsschutz”, 

http://www.babs.admin.ch/de/publikservice/information/zeitschriftbabs.html (hämtad 

2017-04-12). 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrpohenhilfe, ”Bevölkerungsschutz-Magazin, ZS-Magasin, 

ZB-Illustrierte. Digitalisierte Jarhgänge 1956-2006”, 

http://www.bbk.bund.de/DE/Service/Fachinformationsstelle/DigitalisierteMedien/BS-

1956-2006/Bevoelkerungsschutz_1956-2006.html (hämtad 2017-04-12). 



68 

Genevekonventionernas första tilläggsprotokoll, artikel 61. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&docume

ntId=C65187DA1AFE6706C12563CD0051DE4A (hämtad 2017-05-11). 

  



69 

6. Bilagor 

Bilaga 1. Antal använda artiklar i TSCF och CF per år 

 

Källa: Egen beräkning. 

Artiklar som har använts flera gånger har räknats för varje separat tillfälle. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Antal artiklar


