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Säkerheten och försvaret utgjorde 
en central del av 1900-talets totala 
samhällsmiljö. Därför är det en vik-

tig kulturhistorisk uppgift att nu – när det 
svenska totalförsvaret omorienteras, krym-
per och till delar helt försvinner – planera 
för ett systematiskt bevarande av det mest 
centrala för kommande generationer. Hög 
tid är det också, eftersom den levande 
kunskapen snabbt tunnas ut.

Stora skeenden under 1900-talet
För att få perspektiv på samhällsbetydelsen 
av 1900-talets totalförsvar finns det skäl att 
allmänt blicka tillbaka på stora skeenden 
under århundradet.

Demokratins genombrott
För Sverige liksom för stora delar av 
Europa i övrigt innebar 1900-talet demo-
kratins och parlamentarismens slutliga 
genombrott, med allmän och lika rösträtt, 
hemliga val och fri opinionsbildning – en 
utveckling som dock i åtskilliga stater 

också kantades av fördröjningar och 
bakslag. 

Industriell utveckling och ökat/breddat 
välstånd
En annan huvudtendens, delvis kopplad 
till demokratiseringen, var den närmast 
explosiva ekonomiska utvecklingen och 
det både ökade och breddade välståndet. 
Viktiga delelement var en snabb övergång 
från det agrara samhället till det industri-
dominerade, i takt med nya produktions-
metoder och ökad efterfrågan. Infrastruk-
turutvecklingen var en viktig förutsättning 
för dessa förändringar, i form av fortsatt 
järnvägsutbyggnad, allmän elektrifiering 
och en massiv utbyggnad av vägnäten. 
Den enorma utvecklingen av telekom-
munikationerna, från nära nog ett nolläge 
vid seklets början, via en allmän tillgång 
till telefoni till dagens IT-samhälle, måste 
också nämnas särskilt.

En värld under krig och krigshot 
1900-talet präglades emellertid också, 

Totalförsvaret – viktig del av 1900-talets 
kulturarv1

av docent Nils Gyldén

TIDSKRIFT

1  Denna essä skrevs i ursprunglig form år 2004 för Statens försvarshistoriska museer (SFHM).
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och detta kanske ännu mer än något annat 
tidigare århundrade, av djupgående säker-
hetspolitiska motsättningar och öppna och 
kalla krig. Dess första årtionde samt 
20- och 90-talen kan närmast ses som 
undantagen i förhållande till de övriga 70 
åren av mer eller mindre överhängande hot. 
Tillkomsten av kärnvapnen 1945 lade en 
ny, existentiell dimension – alltjämt närva-
rande om än inte lika akut längre – till den 
samlade hotbilden. 

Säkerhets- och försvarsfrågorna genom-
syrade samhället och den enskildes liv
Det närmast permanenta krigshotet fick 
djupgående intellektuella, känslomässiga, 
materiella och organisatoriska konsekven-
ser för individerna och samhällena. Vad 
gäller ett land som Sverige kan man t o m 
hävda, att säkerhets- och försvarsfrågorna 
kom att genomsyra samhället och de en-
skilda medborgarnas liv. I ett hotande läge 
kunde den vuxne medborgaren ju när som 
helst inkallas till totalförsvaret med ome-
delbar verkan och därmed tvingas bryta 
upp helt från vardagslivet.

 I en bred kulturhistorisk – inte minst mu-
seal – skildring av 1900-talet har därför de 
yttre hoten och de motsvarande försvars-
åtgärderna en självklar plats, vid sidan av 
demokratiutveckling, välståndsexplosion, 
infrastrukturutbyggnad o s v. En levande 
presentation skulle hjälpa våra barn och 
barnbarn, men också oss själva, till att få 
ett allsidigt perspektiv på det århundrade 
som nyligen gått till ända. Som jag uppfat-
tar det saknas fortfarande en sådan samlad 
beskrivning.

Det kulturhistoriska ansvaret – mer 
än kanoner och fästningar
Jag ser framför mig en logisk struktur för 
en sådan museal skildring, som undviker 
att kulturarvet inom försvarssektorn hand-
lar enbart om fartyg, kanoner och befäst-
ningar. Bevarandet av detta materielarv har 
ju aktualiserats som en konsekvens av de 
snabba organisationsminskningarna inom 
försvarssektorn. Dessa ”prylar” bör tas för 
vad de är – spännande illustrationer till en 
mycket bredare beskrivning – men bör 
givetvis inte göras till det kulturhistoriska 
huvudbudskapet.

De tre huvudelementen i den bredare 
bilden för svenskt vidkommande bör så-
lunda vara:

Den internationella miljön och hot-
bilden,
Det svenska säkerhets- och för-
svarskonceptet,
De konkreta åtgärderna.

Dessa element beskrivs närmare i det 
följande.

Min föreställning är därvid att förhål-
landena under de senare två tredjedelarna 
av 1900-talet, d v s från ungefär 1935 
och framåt, lämpar sig särskilt väl för en 
samlad framställning. Under den perioden 
var de säkerhetspolitiska motsättningarna 
hela tiden också starkt ideologiska (demo-
krati och marknadsekonomi kontra diktatur 
med statskontroll över medborgare och 
planering) på ett sätt som knappast hade 

•

•

•
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varit lika tydligt under första världskriget. 
Speciellt hade den sovjetstyrda kommu-
nismen en stark kontinuitet, från åren före 
andra världskriget och genom hela kalla-
krigs-perioden. Jag tänker då särskilt på 
den delning och partiella ockupation av 
Europa som etablerades i och med krigs-
slutet och sedan blev bestående ända fram 
till Berlinmurens kollaps 1989.

Den internationella miljön och 
hotbilden
Djupgående ideologiska/politiska 
motsättningar
Det är nog aldrig möjligt att helt skilja 
stora ideologiska motsättningar från 
mera banala nationella eller ekonomiska 
sådana. Ändå kan det hävdas att huvud-
delen av 1900-talet präglades av en mer 
djupgående ideologisk konfrontation än 
många tidigare epoker i historien. De från 
30-talet framväxande stora diktaturerna 
hade båda globala frälsningsambitioner, 
det nazistiska Tyskland därtill en uttalad 
expansionsvilja i det europeiska området. 
Skiljelinjen i förhållande till de stora de-
mokratierna Storbritannien och Frankrike 
var helt tydlig, även om dessas politik 
inledningsvis var föga beslutsam. Sverige 
och några andra mindre stater befann sig 
entydigt i det demokratiska lägret, medan 
vissa andra intog något slags mellanställ-
ning.

Enorma rustningar och hög beredskap
Från mitten av 30-talet blev upplevelsen 
av direkt krigshot allt mera tydlig. Hela 

andra världskriget (VK II) men också de 
inledande 15-20 åren av det kalla kriget 
kännetecknades av ett fortlöpande krigshot 
för Sveriges och huvuddelen av Europas 
del, baserat på genuin osäkerhet om sov-
jetdiktaturens avsikter och på existensen av 
enorma militärpotentialer. För Sveriges del 
befann vi oss mitt i VK II:s krigsområde, 
respektive, under kalla kriget, vid gränsen 
mellan väst och öst. Vi krävde därför länge 
av oss själva, att huvuddelen av vårt total-
försvar skulle vara omedelbart insatsberett 
efter en snabbt genomförd mobilisering, 
en ambition som ju i dagens säkerhetspol-
itiska läge ter sig mycket svårmotiverad.

Kärnvapenhotet
Till detta kom kärnvapenhotet. Även om 
kärnvapen hade använts mot oss mer ”i 
förbigående” som en del av ett storkrig, 
skulle förödelsen ha blivit enorm, och 
några betryggande motåtgärder var inte 
möjliga. Minst av allt kunde vi bygga upp 
en egen kärnvapenavskräckning i stor-
maktsmening.

Successivt förändrad världsbild
Från 1960-talet (ungefär efter Kubakrisen) 
gick det kalla kriget in i en lugnare fas. 
Krigshotet för Sveriges del upplevdes 
knappast längre som lika akut, trots att 
stormakternas militära resurser bestod eller 
ökade och deras beredskap vidmakthölls 
på en extremt hög nivå ända in mot kalla 
kriget-periodens slut. (Aldrig förr har så 
stora stater under så lång tid upprätthållit 
en så hög beredskap!) Efterhand på 70- 
och 80-talen sänktes däremot den reella 
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svenska beredskapen till väsentliga delar, 
inte minst som konsekvens av uttunnade 
repetitionsövningar inom armén.

Det svenska konceptet (vår 
samlade strategi)
Politiskt samförstånd
Den internationella miljön och hotbilden 
krävde från mitten av 30-talet stora nation-
ella uppoffringar för att i möjligaste mån 
trygga säkerheten. Under hela den aktuella 
perioden förelåg i Sverige ett huvudsakligt 
samförstånd om den förda politiken, trots 
skiljaktigheter om NATO, om svenska 
kärnvapen och, på marginalen, om ansla-
gen till totalförsvaret. Under VK II hade 
vi t o m samlingsregering. En slående il-
lustration av samarbetsandan var bildandet 
av Folk och Försvar, vilket bl a bidrog till 
ett breddat socialdemokratiskt stöd för en 
beslutsam försvarspolitik. 

Allas delaktighet
”Vaksamhet – samhällsanda” var viktiga 
motton som stimulerade bred delaktighet 
i de nationella säkerhetsintressena. Priset 
var emellertid en sträng konformitet inom 
vars ram åsikts- och yttrandefriheten nag-
gades i kanten (VK II), och en omfattande 
personkontroll bedrevs också under hela 
kalla kriget-perioden. 

Allas delaktighet underströks, manifest-
erad i uttryck som folkförsvar och total-
försvar. Man betonade att totalförsvaret 
omfattade i stort sett hela samhället. 

Starkt försvar
De strategiska koncepten formulerades i 

termer som ”starkt försvar”, ”försvar tills 
hjälp anländer” och ”angrepp olönsamt”. 
I militära (operativa) termer handlade kon-
cepten om att ”förhindra att en angripare 
får fast fot på svenskt territorium” och om 
”ett segt djupförsvar”.

De konkreta åtgärderna
Totalförsvaret krävde under krigsåren 
stora ekonomiska uppoffringar, som 
ofrånkomligen gick ut över det privata 
konsumtionsutrymmet. I jämförelse med 
den krigshärjade huvuddelen av Europa 
levde dock vi svenskar ändå gott. 

En stor krigs- och fredsorganisation
De konkreta åtgärderna kunde efterhand, 
under 50- och 60-talen, baseras på en allt 
starkare samhällsekonomi. En stor krigs- 
och fredsorganisation upprätthölls under 
denna period, trots omfattande kvalitets-
höjningar. Senare, med början kring 1970, 
inleddes emellertid en minskning av hela 
organisationen.

Egen försvarsindustri
Vid inledningen av VK II förfogade Sverige 
endast punktvis (främst Bofors) över en 
kvalificerad vapenindustri, och mycken 
materiel fick importeras under delvis 
problematiska villkor. Det blev därför en 
stark strävan att göra landet så självförsör-
jande som möjligt, och vid krigsslutet hade 
försvarsindustrin en väsentligt ökad bredd 
och kapacitet. Efter hand under kalla kri-
get kunde den leverera alltmer avancerad 
utrustning, samtidigt som grundprincipen 
om ”high-low-mix” i förband och deras 
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utrustning bibehölls. Avigsidan av myntet 
var de mycket långsiktiga åtaganden i form 
av forskning, utveckling och tillverkning 
som var den ofrånkomliga följden av en 
inhemsk industrilösning.

Försörjningsberedskapen
Även för det ekonomiska försvaret fanns 
en stark självförsörjningsambition, som 
bl a tog sig uttryck i stark satsning på elen-
ergi och en omfattande lagring av kol, olja 
och insatsvaror för jordbruket. Också det 
tidiga svenska kärnenergiprogrammet (den 
s k svenska linjen) under 50- och 60-talen 
kan delvis ses som ett uttryck för denna 
strävan till självförsörjning. Den svenska 
linjen hade dock en koppling också till 
tidens svenska kärnvapenambitioner.

Civilförsvaret
Civilförsvarets syfte var att skydda civil-
befolkningen i krig, främst genom att låta 
uppföra ett mycket stort antal skyddsrum 
av olika slag. Denna byggnadsverksam-
het fortsatte ända in på 90-talet. Under 
den tidigare delen av kalla kriget fanns 
också en mycket omfattande utrymnings-
planering, som skulle göra det möjligt att 
snabbt tömma de större städerna vid hot 
om bombning.

Psykförsvaret
Stor vikt lades vid att förbereda media 
(Sveriges Radio och dagstidningarna) för 
en krigssituation. Man vände sig också 
direkt till allmänheten med broschyrer som 
”Om kriget kommer” och information i 
telefonkatalogerna.

Sverige – en schweizerost
Totalförsvaret understöddes vidare med ett 
mycket stort antal befästningar för skilda 
ändamål: ledningscentraler, befolknings-
skyddsrum, oljelager, hela industrianlägg-
ningar, befästningar. Landet kom att bli 
som en schweizerost.

Sverige ett militärt-industriellt-
förvaltningsmässigt komplex
Totalförsvaret sades vid början av 80-ta-
let omfatta 2,8 miljoner människor efter 
mobilisering. Detta innebar naturligtvis 
enorma krav på personalplanering, som 
tillgodosågs genom en kombination av 
plikttjänstgöring och frivillighet. För den 
manliga delen av befolkningen rådde värn-
plikt mellan 18 och 47 års ålder, för den 
civila delen av totalförsvaret motsvarande 
plikt för kvinnor och män i vissa fall ända 
upp till 70 år. Därtill kom frivillig utbild-
ning via reservofficerssystemet m m. Un-
der åtminstone de första 30 åren efter VK 
II återfanns reservofficerare på ett mycket 
stort antal befattningar inom näringslivet 
och den offentliga förvaltningen. Även 
detta bidrog i hög grad till att Sverige inte 
bara hade, utan t o m var ett militärt-indu-
striellt-förvaltningsmässigt komplex. 

Ledning och underrättelsetjänst
Bilden av de praktiska åtgärderna bör 
omfatta även den omfattande civila-mili-
tära ledningsstrukturen, med på resp. nivå 
riksdag-regering-centrala myndigheter, 
civilbefälhavare-militärbefälhavare och 
slutligen landshövdingar-försvarsområ-
deschefer. En omfattande övningsverk-
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samhet bedrevs i anslutning till alla dessa 
strukturer.

Svenska kärnvapen
En särskild dimension såväl konceptuellt 
som beträffande praktiska åtgärder hade 
planerna på svenska kärnvapen, som de 
utvecklades och sedan avklingade under 
1950- och 1960-talen. Frågan hade givet-
vis ett mycket stort antal allmänpolitiska, 
säkerhetspolitiska och försvarsstrategiska 
dimensioner, förutom att den som nämnts 
berörde viktiga delar av den svenska en-
ergipolitiken.

Kulturella/museala slutsatser
Säkerhets- och försvarspolitiken har alltså 
utgjort en mycket betydelsefull del av 
1900-talets svenska samhällsliv. Vi skulle 
därför göra oss själva en stor kulturhistorisk 
otjänst om vi inte tog krafttag för att bevara 
dess sammanhang och huvuddrag för efter-
kommande generationer. Jag är övertygad 
om att det finns alla förutsättningar att göra 
en allsidig museipresentation intresseväck-
ande för en bred allmänhet.

Långt mer än kanoner och befästningar
Upprinnelsen till denna essä var en diskus-
sion för någon tid sedan om försvarets be-
varandefrågor, d v s främst om bevarandet 
av materiel från det militära försvaret. Med 
all respekt för de närmast berördas intresse 
för denna aspekt anser jag det angeläget att 
se frågorna om 1900-talets säkerhet och 
försvar i ett väsentligt bredare perspektiv. 
I den breda redovisningen – som just har 

exemplifierats – bör ingå hotbilden, de 
grundläggande idéerna kring säkerhet och 
försvar, alla de organisatoriska och materi-
ella åtgärderna och – inte minst – hur allt 
detta inverkade på de enskilda medborg-
arna, i fred och under beredskap.

Utgå från helheten
Ett helhetsperspektiv är givetvis förut-
sättningen för den samlade bilden. Men 
helhetsperspektivet bör också kunna tjäna 
som utgångspunkt i den smärtsamma ur-
valsprocess som blir nödvändig för att 
klara ut vad av alla kanoner, fartyg, flyg-
plan och befästningar som skall bevaras 
för framtiden, och vad som måste överlåtas 
åt glömskan. En sådan urvalsprocess är 
givetvis ekonomiskt nödvändig, särskilt 
på längre sikt när engagerade, ofta lokala 
frivilliginsatser har försvagats eller t o m 
ebbat ut.

Många parters delansvar
Att många parter har ett delansvar är upp-
enbart redan av det skälet att det forna 
totalförsvaret sades omfatta i princip hela 
samhället. Ett första steg för att skapa ett 
brett perspektiv är att involvera, förutom 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk 
etc, också de viktigaste civila totalför-
svarsmyndigheterna, representerande bl a 
den forna försörjningsberedskapen och 
civilförsvaret.

Men en (två) sammanhållande, givetvis
Till slut handlar det ändå om en bred mu-
seal verksamhet, utifrån likartade utgångs-
punkter som annan god kulturverksamhet. 
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Sweden’s continuous strategy for deal-
ing with this international environment was 
a broad political consensus, public dedica-
tion to national security, general individual 
participation in various compulsory and 
voluntary defence structures, a strong 
defence, and operational concepts adapted 
to the assessment of Sweden’s situation in 
a major European war.

Sweden managed to maintain a huge 
defence organisation for most of the post-
war period. It was increasingly supported 
by a domestic defence industry. Also, other 
supply issues were a major concern, and 
huge investments were made in coal and 
oil reserves, and in a fully independent 
nuclear power program. 

The integrated perspective just indicated 
deserves, according to the author, to be 
preserved for future generations as an im-
portant part of the overall cultural heritage 
of the 20th century. Many organisations 
will have to accept shared responsibility 
for this, but it should be the task of the 
national defence museums to take on a 
leading role here.

Security and defence were important parts 
of Sweden’s overall national activities in 
the 20th century in addition to having a 
decisive effect on the individual lives of 
its citizens. The author, a former MoD 
Swedish civil servant, argues that it is high 
time to think of the preservation of this 
heritage for future generations. 

The author is convinced that this heritage 
should not be limited to military mate-
riel such as ships, aircraft, guns and for-
tifications. Instead, a systems perspective 
should be adopted with the overall threats 
to national security and the corresponding 
national countermeasures in focus. (The 
above-mentioned materiel items might 
then well be used for the purposes of spe-
cific illustration.)

Important aspects of the “European” 
threat in the 20th century were the high 
level of overall political confrontation, 
the huge number of standing forces and 
their high level of constant preparedness. 
Of course, the existence and character of 
nuclear capabilities added a further and 
deeper dimension to the threat. 

Summary

Our Past Civilian and Military Cultural Heritage  – 
In Fond Remembrance?  

by Associate Professor Nils Gyldén, DTech


