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Abstract 

This fouth semester thesis examines the films and film activities of 

Civilförsvarsstyrelsen, a Swedish state-controlled Civil Defense authority under 

the Ministry of Interior. Studies concerning film activities of the Swedish state are 

highly rare about the years following 1945 until the television breakthrough in 

1956. This study concerns 1949-1952, a period characterized by an increase in 

welfare reforms, an escalation of the Cold War and the highest attendence rates in 

cinema history. Two questions are asked: 1) How did the Civil Defense view the 

film medium? 2) how do the films describe the citizens role in war? 

   The result of the first question shows that the Civil Defense used film as a 

means of reaching out to a bigger audience with its messages. There was also a 

great awareness of the medium’s potential as a tool for propaganda and 

information and how the Civil Defense wanted to use it. 

   The films describe the desirable role of the citizen during wartime as prepared, 

ready to accept the new conditions of war and willing to stand by, help and 

support fellow citizens in order to survive and for the nation to prevail. 

 

Nyckelord: civilförsvaret, filmpropaganda, kalla kriget, statlig filmproduktion, 

informationsfilm
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1 Inledande 

Den svenska statens filmverksamhet decenniet efter 1945 har i forskningen nästan 

uteslutande handlat om skatte- och subventionsfrågor och dylikt (se t.ex. 

Blomgren, 1998; Furhammar, 2003). Men det faktum att staten både ställde sig 

positiv till filmen som bärare av information och propaganda och aktivt sysslade 

med egen filmproduktion har sällan uppmärksammats (se dock Hyvönen, 2006; 

Kjellgren, 2002).  

   Perioden i fråga kännetecknas av ett rekordhögt biografbesökande, expansion av 

välfärdsreformer, en tillrättaläggande politisk syn och en ökad internationell 

spänning i form av Kalla kriget. Att den svenska staten inte skulle ha fortsatt att 

utnyttja filmmediet för att informera och propagera om samhällets angelägenheter, 

så som man hade gjort under Andra världskriget, hade varit minst sagt märkligt. 

1.1 Frågeställningar 

Uppsatsen undersöker Civilförsvarsstyrelsens filmer och filmverksamhet under 

åren 1949-1952. Civilförsvarsstyrelsen var en central statlig myndighet som 

svarade direkt till inrikesdepartementet med andra civilförsvarsorganisationer 

under sig. Den civila försvarsförberedande verksamheten riktade sig till hela det 

svenska folket, därför är filmen som upplysnings- och massmedium en intressant 

infallsvinkel att undersöka.  

   Utifrån arkivmaterialet och filmerna har två frågeställningar utkristalliserats: 

 

1. Hur såg civilförsvaret på filmmediet?  

2. Hur beskriver filmerna medborgarens roll i krig? 

 

Den första frågeställningen grundar sig mycket i det rådande forskningsläget. 

Bristen på information. Det gör det högst relevant att empiriskt beskriva hur en 

statlig myndighet och dess underorganisationer såg på filmmediet. Den andra 

frågan har sin utgångspunkt i det faktum att civilförsvaret ansågs vara varje 

svensk medborgares angelägenhet. Att gemene mans engagemang var centralt för 

myndighetens verksamhet gör det intressant att se hur filmerna förmedlar den 

normativa bilden av medborgen vid ett krigsutbrott. 

   Uppsatsens syfte blir dels att utifrån skriftliga källor studera hur civilförsvaret 

såg på sin filmverksamhet och användandet av filmmediet och dels att utifrån det 

otryckta materialet, det vill säga filmerna, studera hur dessa visar upp den 

önskvärda medborgarrollen i krig. 

    

Uppsatsen blir ett fall av upplysnings- och propagandafilm. En abstraktionsstege 

kan designas på följande sätt: 
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Upplysnings- och propagandafilm  Svensk upplysnings- och 

propagandafilm  Svensk statlig upplysnings- och propagandafilm  

Svensk statlig upplysnings- och propagandafilm med kopplingar till 

Kalla kriget  Civilförsvarets filmverksamhet Hur civilförsvarets 

såg på filmmediet 

 

Det finns även en parallell abstraktionsstege som yttrar sig på följande vis: 

 

Kalla kriget  Kalla kriget i en internationell kontext  Kalla kriget i 

en svensk kontext  Civilförsvaret  Civilförsvarets filmverksamhet 

 Hur filmerna beskriver medborgarens roll i krig 

 

Ämnet har en klar inomvetenskaplig relevans eftersom uppsatsen berör ett fält 

som överlag är orört inom filmvetenskaplig forskning (den statliga 

filmproduktionen och filmverksamheten i Sverige decenniet efter Andra 

världskriget). Uppsatsen har även en tvärvetenskaplig lutning på ett 

statsvetenskapligt ben där frågor som rör staten alltid är av intresse. 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningen till tiden 1949-1952 baserar sig främst på att det var under den 

tiden som Civilförsvarsstyrelsen (tillsatt efter omorganisationen av civilförsvaret 

1944) började beställa filmer. Perioden karaktäriseras också av en kraftig 

produktionsökning 1950-1951 som sen började avta 1952. Sammanlagt var 

Civilförsvarsstyrelsen med och gjorde 23 filmer under perioden (www.amf-

film.se). Min period ligger också i linje med två kulminationer, dels av Kalla 

kriget som fick sin första pik under Koreakriget 1950-1953 och dels 

biografbesökandet som aldrig blev så stort igen som under 1950-talet fram till 

televisionens genombrott. 

   Detta är en uppsats om statlig filmproduktion (alternativt beställning och 

finansiering av filmer). Det handlar således inte om statens filmpolitik vad gäller 

skatter och subventioner, inte heller vad som får lov respektive inte får lov att 

visas inom den statliga censurpolitikens ramar. Jag är inte intresserad av att 

särskilja någon viss typ av film (t.ex. fiktiv eller dokumentär). Så länge staten står 

som beställare eller finansiär av en film faller den inom mitt område (mer om 

detta i kapitel 3.1.1). 

1.3 Forskningsläget kring den statliga 

filmproduktionen och civilförsvarets 

upplysningsverksamhet i Sverige efter 1945 

Som det beskrevs i inledningen finns det väldigt lite forskning kring den statliga 

filmanvändningen i Sverige efter 1945. Ofta har statens förhållande till filmen 

istället beskrivits i samband med skatter, subventioner och censur. Avsaknaden av 

http://www.amf-film.se/
http://www.amf-film.se/
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kunskap på området kan leda till förvirringar för läsaren, som i Roger Blomgrens 

avhandling om svenska staten och filmen (1998). För det första är det väldigt 

diffust vilken typ av film och filmverksamhet som Blomgren avser men eftersom 

han för ett kulturpolitiskt perspektiv får läsaren mellan raderna anta att det är den 

traditionella biograffilmen som gäller. Men det blir ändå förvirrat när han i sin 

disposition skriver att det var först 1951 som ”[…] staten för första gången 

engagerar sig filmpolitiskt utanför censurens område.” (1998, s. 18). Om man 

betänker att svenska staten både under och efter Andra världskriget tog initiativ 

till egen filmverksamhet i upplysnings- och propagandasyfte är detta påstående 

minst sagt problematiskt (Broström, 1982, ss. 98-100, 122; Kjellgren, 2002, ss. 

234, 241).  

   Den forskning som finns representerad kring statens filmproduktion decenniet 

efter 1945 är främst en artikel av Mats Hyvönen (2007) och Hanna Kjellgrens 

statsvetenskapliga avhandling (2002). Den tidigare handlar om Ekonomisk 

informations (EI) filmverksamhet och den senare undersöker främst den svenska 

informationspolitiken i stort i förhållande till den allmänna förvaltningspolitiken. 

Däremot har det under senare tid producerats en hel del forskning om film i 

förhållande till olika svenska offentligheter, inte minst till arbetarrörelsen (t.ex. 

Jönsson m.fl. red., 2007; Arbetarhistoria, 2001:2-3). Civilförsvarsfilmerna var i 

hög grad icketraditionell biograffilm och denna typ av filmforskning har också 

börjat uppmärksammas i Sverige (t.ex. Hedling m.fl. red., 2007; Jönsson m.fl., 

2004; Snickars m.fl. red., 2004). 

   Tack vare Marie Cronqvists forskning om det svenska civilförsvaret vet vi idag 

betydligt mer om dess upplysningsverksamhet (2004a; 2004b; 2006; 2007; 2009). 

Cronqvist har även skrivit en artikel om civilförsvarsfilmen Vi går under jorden – 

En film om våra skyddsrum (Österström, 1959) där hon gör en intressant analys av 

civilförsvarets förhållande till det svenska folkhemmet (2007). Bortsett från några 

rader om finansieringen av filmen Sabotage (Johnson, 1951) i Magnus Hjorts bok 

från 1998 är det det enda som finns skrivit om de svenska civilförsvarsfilmerna. 

Min uppsats skiljer sig dock i flera avseenden från Cronqvists artikel. För det 

första analyserar hon en film utanför min undersökningsperiod, för det andra är 

hennes filmanalys av helt annan tematik. Till skillnad från Cronqvists 

kulturhistoriska forskning bidrar denna uppsats med att ge en kontextualisering av 

filmproduktionen, visningarna och civilförsvarets filmstrategier. Det är inte bara 

av vikt för historieforskningen kring civilförsvarets upplysnings- och 

propagandaverksamhet, utan kanske främst för filmvetenskapen att se hur en 

statlig myndighet med dess underorganisationer förhöll sig till filmmediet under 

efterkrigstiden innan televisionens genombrott. Min uppsats ger dessutom en 

extensivare filmanalys på sammanlagt 23 filmer. 

1.4 Presentation av källmaterialet 

Uppsatsen står i första hand på två ben, det tryckta materialet från 

Civilförsvarsstyrelsens och Riksluftskyddsförbundets arkiv (i Krigsarkivet) och 

det otryckta materialet i form av filmerna som gjordes mellan 1949-1952. 

   För att kunna avgöra hur många filmer det rörde sig om har jag jämfört vilka 

titlar som finns i Föreningen för armé-, marin- och flygfilms (AMF) förteckningar 
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med en filminventering från 1952 (RLSF, Handlingar. 1952). De 23 filmerna, som 

samtliga blev granskade av Statens biografbyrå (se respektive censurnummer i 

filmföreteckningen), har en sammanlagd längd på närmre åtta timmar. Filmerna 

finns att tillgå på två Stockholmsarkiv: Kungl. bibliotekets audiovisuella 

avdelning (KB AVM, tidigare SLBA) och AMF.  

   Det tryckta källmaterialet är hämtat från kvarlevorna från de två ovan nämnda 

centralorganisationerna, båda med självklar koppling till det svenska 

civilförsvaret. I Riksluftskyddsförbundets arkiv finns även arkivmaterial signerat 

Centralförbundet för folk och försvar (CFF) som har använts i uppsatsen. Det 

tryckta aktivmaterial som har använts rör sig om bland annat protokoll, 

verksamhetsrapporter och myndighetens inrikes och utrikes brevkorrespondens. 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar har också kommit till god användning i 

uppsatsens kontextanalys. Referenser till arkivmaterialet förkortas arkivrubrikerna 

för att sedan få sitt fullständiga namn i referenslistan. Till exempel skrivs 

Riksluftskyddsförbundet med RLSF och Civilförsvarsstyrelsen med CFS i början 

av arkivreferensen följt av en förkortning av arkivrubriken samt en datering. 

1.5 Disposition 

Efter de inledande kapitlen följer ett kort metodavsnitt där jag redogör för olika 

utgångspunkter och förhållningssätt som jag har bejakat i uppsatsens arbete. 

Därefter följer en begreppsutredande del där det först ges perspektiv på hur statens 

storlek och gränser kan förstås samt hur synen på staten som informatör eller 

propagandist kan yttra sig. Det andra begreppskapitlet ägnas åt propaganda och 

dess skiljelinjer mellan bland annat övertalning och information. Det ges även ett 

kort perspektiv på filmmediet som propagandaverktyg och hur 

Civilförsvarsstyrelsens filmer kan förstås som just propaganda istället för strikt 

information.  

   Därefter tar uppsatsens empiridel över som består av tre kapitel och har i uppgift 

att sätta civilförsvarsfilmerna i ett större sammanhang. Det första är en översikt av 

den svenska statliga filmproduktionen med fokus på decenniet efter 1945. Det 

andra empirikapitlet redogör för Kalla krigets utbrott och utveckling fram till 

kulminationen i och med Koreakriget, detta görs ur ett både internationellt och 

nationellt perspektiv. Sist beskrivs det svenska civilförsvarets uppkomst, 

utveckling och verksamhet med fokus på decenniet efter Andra världskrigets slut. 

   Efter de begreppsmässiga och empiriska genomgångarna lämnar jag till slut 

över till analysen som är indelad i två kapitel, ett för vardera frågeställning. I det 

första analyskapitlet kontextualiseras civilförsvarets filmverksamhet där sådant 

som produktion, visningar, användning och efterfråga på filmer analyseras för att 

besvara frågan hur civilförsvarets såg på filmmediet. För att besvara den andra 

frågeställningen, hur filmerna beskriver medborgarens roll i krig, analyseras först 

21 av periodens 23 filmer i en översikt med tre rubriker. Därefter ges utrymme för 

två näranalyser för att mer ingående visa hur den önskvärda medborgarrollen tar 

sig uttryck i filmerna. 
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2 Metod 

Detta är en uppsats som i hög grad präglas av en empirisk dokumentation av ett 

enskilt fall: Civilförsvarsstyrelsens filmverksamhet under åren 1949-1952.  

   Jag tog tidigt lärdom från Mats Jönssons och Cecilia Mörners erfarenheter av att 

angripa denna typ av filmer (i deras fall äldre regional- och privatfilmer) med ett 

redan uttänkt syfte. Istället mötte jag källmaterialet med ett pragmatiskt öppet 

sinne varefter mina frågeställningar formades efter arkivmaterialets 

förutsättningar. Detta gjorde till exempel att jag i efterhand valde bort att skriva 

om civilförsvarets kvinnorörelses och svenska kyrkans förhållande till 

filmverksamheten. Det fanns helt enkelt inte material nog för en sådan exkurs 

(2004, s. 14).  

   Likt andra forskare delar jag tron på ett forskningsperspektiv där medier bör 

betraktas som sammanvävda och hopkopplade med samhället och politiken i stort. 

Vidare är det av vikt att bilderna och filmerna som analyseras förankras historiskt 

för att de verkligen ska kunna generera kunskap. Uppsatsen bejakar även den 

kritik av de kvantitativa metodgreppen för att undersöka denna typ av 

mediehistoria. Källmaterialets natur gör det svårt att arbeta kvantitativ när man 

ska besvara en fråga om hur myndigheterna såg på filmmediet. Mina motiv till att 

utföra en ickejämförande fallstudie baserar sig på argumentet ovan. Det hade helt 

enkelt tagit för mycket tid att beskriva och jämföra flera fall i ett arbete som måste 

göras från grunden (Jönsson m.fl., 2007, ss. 18-21; Jönsson, 2004, s. 23; Snickars 

m.fl., 2004, s. 17). 

   Precis som mina två abstraktionsstegar illustrerar, angriper uppsatsens ämne 

från ett top to bottom perspektiv. Övergripande empiri och strukturer beskrivs för 

att sedan gå in på djupet och bli mer aktörfokuserad. Väl framme i analysen av 

civilförsvarets syn på filmmediet är det inte sällan på gräsrotsnivå som 

informationen hämtas ifrån. Likaså börjar filmanalysen med en översiktsanalys 

för att sedan smalna in på två näranalyser. Jag vill på detta vis ge möjlighet för 

läsaren att förstå besvarandet av frågeställningarna ur både ett övergripande och 

detaljerat perspektiv.  



 

 6 

3 Begrepp 

Här presenteras i huvudsak två kapitel. Det första rör staten, dess storlek och dess 

roll som bärare av information och propaganda. Det andra glider över i en 

diskussion kring just propaganda, dess olika definitioner, med mera. Jag kommer i 

sammanhanget även föra ett kort resonemang kring filmmediet som 

propagandamedel och hur civilförsvarsfilmerna kan förstås som propaganda.  

3.1 Statsrollen 

Eftersom Civilförsvarsstyrelsen svarade direkt under Inrikesdepartementet utgör 

filmverksamheten en del av en statlig verksamhet. Jag vill därför föra ett 

resonemang kring hur statens storlek kan förstås och hur jag förhåller mig till 

statens ramar i uppsatsen. Dessutom är det viktigt att diskutera statens roll som 

spridare av information och propaganda för att civilförsvarets filmverksamhet 

bättre ska förstås. 

3.1.1 Vad räknas som statlig (film)verksamhet? 

Sett från en bit upp på abstraktionsstegen handlar min uppsats om statlig 

filmverksamhet. Men hur långt sträcker sig statens hand och hur kan dess storlek 

förstås? 

   Den så kallade svenska modellen och dess förvaltningsmodell gör det svårt att 

dra några skarpa gränser mellan det privata och offentliga. Det finns ingen enkel 

eller rak hierarki vilket gör det problematisk att avgränsa statens verksamhet 

(Larsson, 1994, ss. 240-241). Kooperatismen är ett känt inslag i modellen och 

innebär ”nära och konsekvensrika relationer mellan stat (och kommuner) och 

intresseorganisationer.” (Premfors m.fl., 2003, s. 72). Ska den offentliga 

verksamheten även räknas till statsägda företag (t.ex. Statens järnvägar och 

Svenska spel) och statligt knutna stiftelser (t.ex. Svenska filminstitutet och 

Sveriges television) växer omfattningen än mer. Likaså får man inte glömma den 

vertikala aspekten av statsförvaltningen med bland annat landsting och 

kommuner. Båda har sina myndigheter och förvaltningsorgan för att implementera 

Riksdagens beslut. Till det offentliga skulle även allt kunnas räknas som 

inskränker på den enskildes rörelsefrihet. Statens hand kan med andra ord göras 

både lång och komplex beroende på vad om man väljer att inkludera och 

exkludera (Premfors m.fl., 2003, ss. 177-179;  Bäck m.fl., ss. 175-177, 2006). 

   I sin avhandlig om staten som informatör eller propagandist föredrar Kjellgren 

att hellre tala om offentlig information än om statlig för att minska missförståndet 

att det bara skulle röra sig om Riksdagen och regeringen (2002, s. 38). Med risk 
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för att bli missuppfattad väljer jag att göra motsatsen. Delvis görs det som en 

logisk avgränsning av fältet eftersom jag i uppsatsen behandlar en central 

myndighet. Dessutom förenklar det mitt empirikapitel om den svenska statliga 

filmverksamheten fram till mitten av 1950-talet, eftersom forskningen på detta 

område främst har kretsat kring den centrala maktkärnan i svensk politik. På så 

sätt kapas stora delar av den vertikala förlängningen av statens arm, som landsting 

och kommuner. Det ska dock påpekas att regionala förvaltningsorganisationer 

som länsstyrelsen egentligen svarar direkt inför regeringen respektive centrala 

ämbetsverk och myndigheter men verkar på det regionala planet, detta till skillnad 

från landstinget och kommunerna som är mer autonoma (Larsson, 1994, ss. 235-

238). De yttre horisontella förvaltningsringarna (som stiftelser och föreningar) och 

statligt ägda företag räknas inte heller in när jag talar om statlig film. Därmed 

återstår myndigheter högt uppe på förvaltningsstegen nära Riksdag och regering. 

Det ska förtydligas att detta resonemang gäller för definitionen av statlig film. I 

kontextanalysen kommer jag dock att undersöka hur olika vertikala delar av 

civilförsvarsorganisation såg på filmmediet. 

   Vad gäller filmsamarbeten mellan staten och andra organisationer väljer jag att 

definiera upphovsinnehavaren som den som är beställaren eller finansiären av 

filmen. För att förtydliga för läsaren kommer jag vid behov att i så hög grad som 

möjligt reda ut vilka andra parter som har medvetat i produktionerna, oavsett om 

det är andra statliga myndigheter, föreningar eller företag.  

3.1.2 Perspektiv på staten som informatör och propagandist 

Här kommer jag kortfattat att föra ett resonemang kring hur statens roll som 

bärare av information till medborgarna kan betraktas. Det är en viktig komponent 

för att förstå Civilförsvarsstyrelsens drivkraft i att använda filmmediet i 

informations- och propagandaverksamheten. 

   Det finns två ytterlighetspunkter i synen på välfärdspolitiken. Den ena ser det 

som ett sätt att förverkliga medborgarnas behov av ekonomisk och social trygghet 

där det demokratiska servicesystemet bygger på solidaritet och likabehandling 

efter centralt standardiserade modeller. Ur den andra synvinkeln utgörs systemet 

av en maktfullkomlig statsapparat som styr och ställer med medborgarnas liv där 

individuell frihet och självbestämmande är högst begränsade och ger en inlärd 

hjälplöshet och hög skattenivå (Rothstein, 2006, s. 38). På liknande sätt kan 

statens roll som informatör förstås. Den ena sidan menar att demokratin inte kan 

fungera om inte medborgarna är upplysta i vissa samhällsfrågor. Å andra sidan är 

det för demokratin främmande att försöka manipulera medborgarna eftersom det 

demokratiska projektet vilar på tron att människor vet bäst själva. Informationen 

har alltså två sidor: 1) att kommunicera med medborgarna och 2) att påverka 

medborgarna (Kjellgren, 2002, s. 8). Kenneth Abrahamsson menar dock att den 

representativa demokratin kräver en dialog mellan medborgarna och de folkvalda. 

Detta bör görs genom dels information och opinionsbildning men också genom att 

medborgarna själva aktivt deltar i dess utformning (1993, ss. 20-21).  

   Upplysning som begränsar sig till att skydda statens konstitutionella konsensus 

skulle troligen mötas med en stark majoritet i de flesta liberala demokratier. Men 

hur staten ska bedriva sin informationspolitik utöver det kräver ett mer aktivt 

normativt ställningstagande och en övervägning av förhållningssätten ovan.    
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   Uppfattningen om hur informationspolitiken ska bedrivas i Sverige vilar främst 

på underliggande föreställningar om statens relation till medborgarna och vise 

versa. Överlag brukar det dock anses vara önskvärt att staten ger sakinformation 

om rättigheter och skyldigheter men inte att staten bedriver opinionsbildning. Men 

gränsen däremellan är inte alltid tydlig och präglas av godtycklighet (Kjellgren, 

2002, ss. 7, 10; Callan, 1997, s. 46). Den svenska politiken grundar sig i stort på 

ett starkt konsensustänkande. Men det är till exempel inte svårt att se hur 

informationen om de reformpolitiska förändringarna efter Andra världskriget 

också kan ses som marknadsföring för Socialdemokraterna, som då dominerade 

den politiska arenan.  

3.2 Propaganda 

För att öka förståelsen för civilförsvarets syn på filmmediet och hur filmerna 

beskriver medborgarens roll i krig är det viktigt att föra en diskussion om 

propaganda och dess likar. Eftersom myndigheten bedrev filmverksamheten med 

statens sigill är en sådan diskussion av principiellt intresse. Sist för jag ett kort 

resonemang kring filmmediet som propagandaverktyg och hur 

civilförsvarsfilmerna kan förstås som propaganda. 

3.2.1 Propaganda och dess skiljelinjer, definitioner och syfte 

Propagandans historia går långt tillbaka men det är först under 1900-talet som det 

fick sitt stora genombrott i ett brett sociologiskt sammanhang (Cunningham, 2002, 

s. 176). Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal skedde en stor expansion av 

propagandaaktiviteter som möjliggjordes av antalet nya mediekanaler som till 

exempel film. (Jowett m.fl., 1999, ss. 97, 205). Både liberala demokratier och 

totalitära stater har använt sig av propaganda och skillnaden dem emellan ligger 

inte i användandets form eller innehåll utan hur man har behandlat skiljelinjen 

mellan den privata och offentliga sfären (Flood, 2006, ss. 515-516). 

   Jacques Ellul var tidig med att identifiera propaganda som en teknik i sig och 

inte som ett fenomen uppbyggt av andra. Han menade att propaganda var 

oseparerbar från ideologi och drar nytta av samtida tekniska förutsättningar och 

vetenskapliga resultat som psykologi och sociologi (Ellul, 2006 (1965), ss. xii, 1-

3). Men det konstaterandet leder oss inte långt i att bena ut vad som menas med 

propaganda och vad som skiljer det åt från andra informationsformer. Trots en 

lång tid av användning råder det fortfarande stor osäkerhet kring begreppet och 

vad som ska räknas som information respektive propaganda. Eftersom propaganda 

sedan en längre tid tillbaka har en negativ klang väljer vi av bekvämlighet att kalla 

mycket av informationsflödet för just information. Att betydelsen av propaganda i 

politiken under 1900-talet dessutom har varit underskattad har spätt på 

omedvetenheten kring begreppet (Cunningham, 2002, s. 37; Taylor, 1998, s. 3). 

Men det är viktigt att kunna identifiera propaganda för att diskutera den. 

Kommunikationsvetenskapens klassiska kedja av sändare, syfte, budskap, kanal, 

publik, respons, räcker dock inte för att bena ut skillnaden mellan propaganda, 

övertalning och information. Garth S. Jowett och Victoria O’Donnell ser 
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propaganda som en form av kommunikation för att få respons på sändarens åsikter 

där det ofta handlar om en större grupp som vill vinna över publikt intresse på sin 

sida (1999, ss. 1-5). Författarna skiljer sedan på propaganda och övertalning. 

Medan propaganda har en klang av ”en till många” handlar övertalning mer om 

”person till person”. Övertalning kan ses som en komplex och psykologisk 

interaktiv process där övertalaren i dialog med den andre försöker få han eller hon 

att ändra åsikt. Till skillnad från propaganda är övertalning mer synonymt med ett 

större behov av distans till publiken som den riktar sig mot. Om propaganda 

främst handlar om att föra en idé som tillfredställer propgandisten och inte 

mottagaren tenderar övertalning att röra sig mot ett mer ömsesidigt förhållande 

mellan sändare och mottagare. En informatör har på ett liknande sätt i syfte att 

förmedla ömsesidig förståelse för fakta. Missledande övertalning bör dock räknas 

som propaganda (Jowett m.fl, 1999, ss. 23-34; Cunningham, 2002, s. 85). 

   I litteraturen om propaganda nämns olika kategorier av propaganda. Jowett och 

O’Donnell nöjer sig med svart, vit och grå propaganda samt missledande 

information. Den svarta propagandan är ofta mer eller mindre falsk och 

missledande med okända källor. Detta till skillnad från den vita propagandan som 

är mer eller mindre sann och baserar sig ofta på vedertagna källor. Skillnaden 

mellan vit propaganda och information är att informatören vill förmedla en 

ömsesidig förståelse av fakta medan propagandisten bara vill främja en viss 

ideologi. Den grå propagandan är en tacksam men diffus definitionskompromiss 

mellan vit och svart propaganda. Missledande information liknar den svarta 

propagandan men är inte falsk information utan missplacerad, fragmenterad eller 

irrelevant som tillsammans skapar en illusion av fakta men som egentligen leder 

mottagaren från faktan (1999, ss. 15, 26). 

   Eftersom alla definitioner och typer av propaganda innehåller element av 

godtycklighet är det missvisande att tala om vad som är rätt eller fel. Istället är det 

mer relevant att tala om hur olika definitioner är mer eller mindre användbara i 

vissa sammanhang (Smith III, s. 79). 

   Propaganda syftar till att influera folks uppfattningar för att i nästa steg få dem 

att agera som propagandisten vill (Smith III, 1989, s. 80). Som verktyg andvänder 

man sig av fakta som i en ohelig allians väljs ut selektivt till propagandistens 

fördel (Cunningham, 2002, ss. 97, 176). Harold D. Lasswell sa tidigt att ”the 

skilled manipulator makes events so interesting in themselves that attention is 

spontaneously turned in their direction”, och kan självklart kopplas till exempelvis 

audiovisuella events (1995 (1934), s. 17). Propagandans syfte motvieras och 

legitimeras ofta med att medlen helgar målet, eller för att hänvisa till Lenin: 

”sanning måste tjäna politikens mål” (MacDonald, 1989, s. 23).  

3.2.2 Film som propaganda 

När filmen som propagandamedel brukar uppmärksammas är det ofta i samband 

med första halvan av 1900-talet före TV:s stora genomslag. Traditionella 

biograffilmer av filmskapare som Sergej M. Eisenstein (t.ex. Stachka, 1925), Leni 

Riefenstahl (t.ex. Triumph des Willens, 1935) och Frank Capra (Why we Fight 1-

7, 1943-1945) har cementerats in i filmpropagandans kanon. Richard Taylor 

menar att det som gör filmen till ett sant massmedium är dess visuella natur, vilket 

givetvis gjorde sig mer universiellt innan ljudfilmens genombrott. Filmen har 

också fördelen att den mer spelar på publikens känslor än dess intellekt. Mediet 
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var i början förvisso dyrt att använda men det gjorde det också lättare att 

kontrollera för den som önskade och hade tillräckligt med resurser. Filmen blev 

en smidig kanal att tala till flertalet och dessutom få fram ett budskap som i förväg 

var väl iscensatt. Inte konstigt att Lenin kallade filmen för den viktigaste av alla 

konstformer (1998, ss. 15-17).  

   I både liberala demokratier och totalitära regimer har stater genom historien 

använt sig av filmmediet som propagandaverktyg, Storbritannien under 

kolonialkonflikten i Malaysia efter Andra världskriget eller Francisco Francos 

officiella nyhetsfilmer i Spanien under 1940-1970 talet, bara för att nämna ett par 

exempel (Carruthers, 1995, ss. 93-94; Paz, 2003, ss. 93-94). Som helthet har dock 

systematiska försök av stater att använda sig av mediet varit mindre lyckade och 

inte sällan har publiken varit mer sofistikerade än vad makthavarna trott. Däremot 

har filmen har varit betydligt mer lyckosam att influera vad gäller till exempel 

mode och andra populärkulturella atribut (Jowett m.fl., 1999, s. 112). 

   Det kan vara svårt att avgöra om en film ska räknas som propaganda eller inte. 

Kevin E. Simpson menar att en film som medvetet försöker få publiken att ändra 

åsikt och uppfattning i den riktning som filmskaparen avser bör anses som 

propaganda (2008, s. 104). I en arikel från Screen från 1977 argumenterade Steve 

Neale för att man även bör skilja på renodlad propagandafilm och filmer med en 

propagandistisk funktion, varav den senare kunde vara ganska snarlik den ”helt 

vanliga” filmen (i Chapman, 2000, s. 684). 

3.2.3 Civilförsvarsfilmerna som propaganda? 

Även om det inte är uppsatsens uppgift att kategorisera filmerna i olika 

definitioner och kategorier av propaganda ska jag säga något kort om 

propagandavärdet på de civilförsvarsfilmer som berörs i uppsatsen, för att ge 

läsaren ett hum om vad det rör sig om. 

   Bör filmerna från Civilförsvarsstyrelsen betraktas som propaganda? I stora drag, 

om än i lite olika avseenden hävdar jag att så är fallet. Flertalet uttrycker en klar 

vilja att få publiken, det vill säga det svenska folket att sluta upp kring 

civilförsvarets verksamhet och ideal. I vissa fall försöker filmerna direkt att 

påverka medborgarnas beteende (till exempel genom uppmaningar att söka sig till 

civilförsvarsutbildningar). 

   Min bedömning gör sig gällande att i nästan samtliga fall rör det sig om 

antingen så kallad grå propaganda (t.ex. Atombomben – Vad gör man då, 

Bergström, 1951) eller vit propaganda (Sjukvårdstaktik, Husberg, 1950) där det 

både förekommer renodlade propagandafilmer (t.ex. Sabotage) men främst filmer 

med en propagandistisk funktion (t.ex. Ordonnans, Gunvall, 1951). Andra filmer 

av mer informatorisk karaktär trycker dock fortfarande på civilförsvarsandan 

(t.ex. Hur du ska ta hand om en skadad – En film om första hjälpen, Söderhjelm, 

1950) och kan därför kategoriseras som vit propaganda. 

   Det som också gör det rimligt att förstå filmerna som propaganda är 

civilförsvarets uppgift att nå ut och engagera hela det svenska folket i det civila 

skyddet mot ett kommande krig. En sådan stor uppgift fodrade 

upplysningsverktyg av filmens kaliber för att nå ut till så många som möjligt utan 

att behöva problematisera verksamheten för mycket. Detta kommer att beröras 

mer i kontextanalysen. 
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4 Empirisk bakgrund 

För att sätta civilförsvarets filmaktiviteter i ett större sammanhang presenteras här 

tre väsentliga kapitel som sammankopplar verksamheten med olika påverkande 

samhällsföreteelser. Det handlar dels om att placera civilförsvarsfilmerna i 

kontexten av den övriga statliga filmverksamheten, dels om de nationella och 

internationella omständigheterna som gavs av Kalla kriget och sist men inte minst 

av civilförsvaret självt med dess organisation och verksamhet. 

4.1 Statlig filmproduktion i Sverige 

För att undvika att se Civilförsvarsstyrelsens filmproduktion i ett vakuum måste 

den sättas in i kontexten av den övriga statlig filmverksamheten vid denna tid.  

   Som jag beskrev tidigare står det skralt till med forskning om den statliga 

filmproduktionen i Sverige och särskilt om den efter 1945. Detta är också 

anledningen till att fokus kommer att ligga på filmmediets infrastrukturella 

förutsättningar som statligt informationsmedel och debatten om filmmediets 

möjligheter i dessa sammanhang. Som det framkom tidigare har jag också valt att 

fokusera på myndigheter och organisationer tätt knutna till den centrala 

statsapparaten. I sista kapitlet spekulerar jag kring vad som kan ha begränsat 

statens användande av filmmediet. 

   Att min fokusering börjar efter 1945 beror dels på den förändrade statsrollen i 

informationspolitiken efter kriget, upphörandet av Satens Informationsstyrelse 

(SIS), och dels Kalla krigets uppkomst. Min period får ett lämpligt slut mot mitten 

av 1950-talet då TV:n på allvar introduceras i Sverige som den nya centrala 

förhållningspunkten i audiovisuella informationssammanhang. 

   Den svenska statliga filmproduktionen har likt den svenska modellen viktiga 

kopplingar till andra offentliga filmverksamheter hos de politiska partierna och 

föreningslivet. Under den kommande kapitelrubriken nämns därför denna 

verksamhet tillsammans med den statliga. 

4.1.1 Bakgrund och förutsättningar för den statliga filmproduktionen 

fram till 1945 

Redan innan ljudfilmen uppstod institutioner för filmen som informations- och 

propagandamedel i Sverige. 1920 bildades till exempel några filmintresserade 

militärofficerare vad som idag är AMF med syfte att förse försvaret med 

informations- och utbildningsfilm. Det utvecklades senare till ett filmarkiv och 

distributionsnät för försvarets myndigheter, skolor, föreningar med flera 

(Wallberg, 1996:1, ss. 83-85).  



 

 12 

   Mot slutet av 1920-talet blev John Griersons elitistiska syn på filmen som 

fostringsmedium för folkets bildning och upprätthållare av det goda samhället en 

del av en tid då dokumentärfilmsgreppet politiserades (Barnouw, 1993, ss. 85, 

100). Men det skulle dröja mot slutet av 1930-talet innan filmen som 

upplysningsmedel skulle få sitt politiska genomslag i Sverige. En förutsättning för 

detta var introduktionen av 16 mm-formatet som erbjöd låga kostnader, låg 

brandrisk och lättrörlighet som gjorde att filmer kunde visas utanför biograferna 

och få större geografisk och massmedial spridning (Söderling, 1982, ss. 4-5).
1
 

Politiska valfilmer hade gjorts sen 1920-talet i Sverige (Eriksson, 1980) men det 

var ett decennium efter talfilmens genombrott som arbetarrörelsen, efter krav på 

egenproducerad film, började få en mer organiserad filmverksamhet. Det ledde till 

bildandet av produktions- och distributionsbolaget Filmo 1938 (Blomberg, 2001, 

ss. 8-9). Det fanns dock stridigheter inom fackföreningsrörelserna om filmens 

potential och i slutändan blev filmen aldrig ett upplysningsmedel av hög rang. 

Viss filmverksamhet förekom ändå, inom LO bildades 1941 Propagandarådet med 

uppgift att bland annat informera medborgarna om vikten att betala skatt där film 

användes som ett verktyg. Eva Blomberg menar att vad som ändå gjorde att man 

använde film var att mediet började ses som ett agigatoriskt verktyg, vilket redan 

var en vital realitet nere på kontineten vid den tiden (2007, ss. 113, 118).  Filmen 

såg också som sätt att locka till sig unga, detta var även var ett vanligt knep inom 

näringslivets industrifilmer (Sjöholm, 2003, s. 220; Björkin, 2004, s. 250). 

   Jag har ovan gett exempel på den ickestatliga men ändå offentliga filmens 

uppkomst, användning och utveckling. Den är viktig att ha med sig för att 

parallellt förstå statens filmproduktion som gör sin stora entré i och med Andra 

världskriget. I vid mening var det först då som staten tog ett samlat grepp kring 

dess informationsåtgärder. 1940 bildades SIS som blev den första myndigheten att 

ansvara för offentlig information. Filmen och radion blev viktiga medel för 

Folkberedskapen (ett organ inom SIS) att sprida sin upplysning och propaganda 

om folkförsörjningsfrågor, folkmoral, försvaret, demokratin med mera (Kjellgren, 

2002, ss. 115, 124-128). Filmens resurser sammanfördes dock aldrig till ett 

övergripande centralt statsorgan för propaganda och upplysning eller motsvarande 

inom de enskilda statliga verken. Däremot fanns Film- och bildsektionen inom 

SIS med ett kontaktnät till statliga myndigheter, filmbranschen och näringslivet. 

SIS gjorde 17 egenproducerade filmer men medverkade i en mäng andra 

samproduktioner med myndigheter och näringslivet. Även enskilda statliga 

myndigheter initierade genom olika kriskommissioner egna filmproduktioner för 

bland annat arbetsmarknad och folkförsörjning (Broström, 1982, ss. 98-100, 122). 

Leif Furhammar menar att statens produktion av kortfilmer under kriget var en 

viktig indikator för statens erkännande av filmen som sanhällsnyttig kulturfaktor. 

SIS kortfilmsproduktion smittade också av sig på kortfilmsproduktionen inom den 

ideella sektorn, förenings- och näringslivet (2003, ss. 168-169). 

4.1.2 Statlig filmverksamhet från 1945 till mitten av 1950-talet – 

Debatt och produktion 

                                                                                                                                                         

 
1
 En 16 mm-filmprojektor beräknades 1949 kosta cirka 3200 kr och en 35 mm-filmprojektor 15000 kr (SOU 

1949:31, s. 40). 
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Direkt efter andra världskriget upplöstes SIS men dess upplysningsavdelning 

uppstod genast i formen av Statens upplysningsbyrå. SIS satte även 

organisatoriska spår efter nedäggningen och utrikesdepartementet fortsatte till 

exempel med sin upplysning till utlandet (Kjellgren, 2002, ss. 129-130). 

   En viktig faktor för den statliga filmverksamheten var säkerligen det faktum att 

marknaden för smalfilmen i USA hade ökat markant under andra världskriget, 

särskilt inom verksamheter kopplade till den militära sektorn. Film som 

informationsmedel ansågs ha varit oumbärlig för träning, moral och 

kommunikation inom militären. Gloria Waldon uppskattar att det under kriget 

skapades en publik på 30-40 miljoner amerikaner utanför biograferna (1949, ss. 

12-14). Denna våg nådde även Sverige efter kriget men fick inte samma 

genomslagskraft hos den svenska staten. Det kan tyckas märkligt eftersom 

svenskarna gick på bio som allra mest 1952-1956 (Lauritzen, 1950, s. 119; Qvist, 

1986, s. 90). Per Vesterlund har studeat samhällsorienterade tidsskrifter och drar 

slutsatsen att filmen runt 1950 ändå framstod som en samhällspolitisk maktfaktor 

av vikt (2007, s. 214). Detta märks till exempel i Beril Lauritzens konstaterande: 

”att filmen numera allmänt tordes anses vara det mest fruktansvärda 

propagandavapen som mänskligheten hittills tagit i sin hand.”  (1950, s. 123). 

   Det fanns med andra ord både förutsättningar och trender som talade för ett 

statligt användande av filmmediet i takt med tiden. Även om detta kanske inte 

skedde explosionsartat ska jag visa hur statliga filmverksamheter initierades under 

efterkrigsperioden. Men jag börjar med en kort allmänpolitisk bakgrund. 

   Under 1930-talet och några decenniet framåt präglades Sverige av experter och 

poltiker som ville lägga livet till rätta för det svenska folket, detta kunde yttra sig i 

allt från klassisk keyneansk ekonomistyrning till tvångssterialiseringar (dessa 

tendenser ska dock inte överdrivas). Samtidigt började sociala reformer att 

genomföras i allt högre takt under 1940-talet. Efter kriget insåg staten att det var 

många som inte kände till reformerna och kravet på social upplysning ansågs 

angeläget (viss social upplysning hade dock redan förekommit under kriget). 

Staten tillsatte en kommitté för social upplysning med bred partirepresentation för 

att utreda behovet av en central myndighet för social upplysning och 

framställandet av social upplysningsfilm (Kjellgren, 2002, ss. 105, 132-4). Det 

ansågs så brådskande att få i gång filmverksamheten att kommittén, som handlade 

ärendet, började initiera filmproduktion på egen hand 1947. Kommitténs agerande 

kritiserades senare av Riksdagen, särskilt gällande en viss sexualupplysningsfilm 

(Kjellgren, 2002, ss. 234, 241). Kommitténs färdiga förslag pekade på 

informationsområden som hälsovård och kostavor där det skulle kunna finnas 

utrymme för propaganda som gillades av alla. Man slog också fast att det både var 

möjligt och önskvärt att sprida objektiv information om vissa allmänpolitiska 

omården där filmen exemplifierades som ett sådant objektivt informationsmedel. 

Regeringen ville se en fortsatt utveckling av filmverksamheten men ogillade 

kommitténs förslag om ett permanent centralorgan för social upplysning. Däremot 

inrättades 1950 en mer flexibel lösning i form av en ny kommitté för social 

upplysningsfilm för att samråda med socialdepartementet om frågor som gällde 

film (Kjellgren, 2002, ss. 151-156).  

   Kjellgren menar att detta var typisk för svensk informationspolitik. Hon ser SIS 

som ett undantag som vilade på ett slags undantagstillstånd i och med Andra 

världskriget. I stället menar Kjellgren att den statliga informationspolitiken, och 

därmed även dess filmverksamhet, aldrig institutioneliserades utan har följt den 

svenska förvaltningspolitiska utvecklingen i stort. Denna utveckling 
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karaktäriserades av en informell samverkan mellan myndigheter som 

möjliggjordes av olika kommittéer och arbetsgrupper med stark 

konsensusorganisation, vilket också framkommit i exemplet ovan. På så sätt 

skapades aldrig ett centralt organ för upplysningen. Denna tradition att organisera 

den statliga informationspolitiken var särskilt stark efter 1945 (2002, ss. 19-20, 

164, 230).
2
 Uppgiften låg med andra ord på enskilda myndigheter och 

departement att ta fram upplysningsfilm vilket låg helt i linje med 1942 års 

filmbetänkande om att rena informationsfilmer skulle finansieras av de enskilda 

myndigheterna (Broström, 1982, s. 104). Det var främst inom välfärdspolitikens 

område som man bedrev informationspolitik. Kjellgren nämner bland annat 

Pensions-, Bostads-, Medicinalstyrelserna som utövare av 

informationsverksamhet. Mitt eget uppsatsexempel, Civilförsvarsstyrelsen, bedrev 

också en liknande verksamhet (2002, s. 135). 

   En kartläggning av upplysningsfilmen inom de välfärdsorienterade 

myndigheterna existerar inte, men ett antagande kan göras om dessa myndigheters 

eventuella filmversamhet. Eftersom det mestadels var inom välfärdspolitiken som 

informationsverksamhet bedrevs kan man med Civilförsvarsstyrelsens 

filmproduktion som ett least likely case anta att filmproduktion även borde ha 

bedrivits inom de socialorienterade myndigheter som enligt Kjellgren främst 

sysslade med upplysningsverksamhet. Ett stöd för min teori är Hyvönens 

redogörelse för Ekonomisk informations (EI) filmverksamhet som delvis bedrevs 

av staten i samarbete med LO, TCO och SAF i syfte att informera främst 

ungdomar på väg in i arbetslivet (2007, ss. 247-248). Jordbrukets 

upplysningsnämnd hade liksom Civilförsvarsstyrelsen en pressombudsman och 

hos Statens Biografbyrå finns det granskningskort från 1950 med filmer gjorda av 

Skogs- och lantbruksfilm som troligen är kopplade till Jordbrukets 

upplysningsnämnd vilket också är en stödjande indikator för tesen  (SOU 

1949:31, s. 26). Det starkaste argumentet är dock den 1950 inrättade Kommittén 

för social upplysningsfilm som i högsta grad tyder på att någon form av 

filmverksamhet bedrevs bland dessa myndigheter. Vad som dock skulle kunna 

tala emot min least likely teori är att Civilförsvarsstyrelsens filmproduktion mer 

kan ses som en autonom företeelse, mer påverkad av sin militära gren, där 

filmverksamhet av det här slaget sen länge var vanlig. 

4.1.3 Hinder för statlig filmproduktion 

Jowett och O’Donnell ställer frågan hur det kom sig att filmen i slutändan aldrig 

fick det genomslag som politiskt propagandamedel som dess kritiker fruktade. De 

skräder inte orden i sin beskrivning av filmens potential: 

 
”Of all the mass media, the motion picture has the greatest potential for emotional 

appeal to its audience, offering a deeper level of identification with the character and 

action on the screen than found elsewhere in popular cluture. The motion picture can 

also make audience laugh, cry, sing, shout, become sexually aroused, or fall asleep; 

                                                                                                                                                         

 
2
 Det var inte bara inom informationspolitiken som kommittéväsendet var starkt, under 1950-1960-talen var 400-

500 kommittéerna årligen i arbete och satt ofta över flera år. Systemet blev under 1970-talet kritiserat för 

regeringens svårighet att hålla reda på vad kommittéerna sysslade med (Bäck m.fl., 2006, s. 215).  
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in short, it has the ability to evoke an immediate emotional response seldom found 

in the other mass media.” (1999, s. 112). 

 

Författarna leverar tre möjliga svar: 1) publiken vande sig vid storbudgetfilmer 

vilket arbetade mot lågbudgetprincipen, 2) konceptet fiktion och kända 

skådespelare blev tidigt så väletablerat att det inte gick att utmana en masspublik 

med något annat och 3) distributionsnätet för kommersiell film blev så väl 

organiserat att det var svårt för en outsider att bryta sig in (1999, ss. 128-129). 

   Även om författarna främst skriver ur ett amerikanskt perspektiv tror jag att de 

tre förklaringsfaktorna även går att applicera på svenska efterkrigsförhållanden 

och varför den svenska statens filmproduktion var så begränsad.  

   Vad gäller punkt ett och två gör det sig säkert gällande även i Sverige. Det är 

självklart att statssubventionerad ”samhällsnyttig” beställningsfilm har svårare att 

mäta sig ekonomiskt mot kommersieulla produktioner riktade mot en kommersiell 

efterfråga. Blomberg skriver angåede arbetarrörelsen att filmen aldrig blev ett 

upplysningsmedel av hög rang bland annat för filmmediets alltför djupt rotade 

underhållningstradition (2007, s. 113). Ett liknande resonemnag går troligen att 

föra ur ett statsperspektiv. Punkt tre gör sig särskilt gällande i Sverige som hade 

ett väldigt hårt kontrollerat och horisontellt branschsystem där biografägare 

samtidigt kunde vara filmdistributörer och så vidare. Detta tog sig uttryck vid 16 

mm-formatets introducering. Filmbranschen var rädd att det skulle hota 

biograferns ställning och lyckades 1938 införa en lagstiftnimng som kraftigt 

begränsade nerkopiering av film från 35 mm till 16 mm. Detta gällde dock främst 

underhållningsfilm (Olsson, 1979, ss. 20-22). Ett annat tydligt hinder för statens 

möjlighet att sprida informationsfilm var att varken staten eller kommunerna, till 

skillnad från Danmark och Norge, ägde några biografer (SOU 1949:31, s. 41). 

Biografbranschen verkade också måttligt intresserad av statlig filmproduktion, en 

sådan produktion nämns i alla fall inte i branschtidningen Biografägaren under 

åren 1949-1952. Dock kommenteras SOU-utredningen om social upplysningsfilm 

med positiva drag (Biografägaren, 1950:1, s. 2). 

4.2 Kalla kriget 1945-1953 

Civilförsvarsstyrelsen verksamhet kom i högsta grad att präglas av Kalla kriget 

och den yttre spänningen mellan öst- och västblocken. Det är därför viktigt att 

dels ge en bild av det internationella läget och hur Sverige förhöll sig till de yttre 

omständigheterna. Detta är i sin tur viktigt för att förstå vad det var som drev 

civilförsvarets verksamhet efter kriget och för att ge en bakgrund till hur 

civilförsvarsfilmerna gestaltar medborgarens roll i krig. Tiden jag beskriver 

kännetecknas av den första spänningstiden som kulminerade med Koreakriget och 

avtog vid Stalins död 1953. Här och var använder jag spelfilmer för att illustrera 

händelserna. 

4.2.1 Kalla kriget internationellt 1945-1953 
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Det råder ingen diskussion om att Kalla kriget existerade, däremot när det 

inleddes. Jag börjar 1946 med Churchills tal om järnridån över Europa och som 

snabbt spred sig och skapade misstänksamhet hos Stalin (Kumm, 2006, s. 65). 

Hollywood var också snabb på att plocka upp temat och gjorde The Iron Curtain 

(Wellman, 1948) som blev tvungen att klippas ner av politiska skäl av den 

svenska statliga censuren (Svensson, 1976, s. 169).
3
 

   Efter andra världskriget stod Storbritannien inför ekonomiskt utmattning och 

bad USA att ta över kontrollen av Grekland och Turkiet. Med USA:s nya 

maktställning efter kriget med Sovjet som enda maktpol styrde presidenten Harry 

Truman 1947 om den tidigare amerikanska isolationspolitiken till en aktiv 

utrikespolitik (Trumandoktrinen). I den ingick Marshallplanen som gav 

ekonomiskt stöd till länderna i Europa med indirekt syfte att hindra Sovjets 

frammarsch. Sovjet å sin sida var rädd att stödet skulle försvaga landets ställning 

hos satellitstaterna och tog inte emot pengarna (Kumm, 2006, ss. 80-83, 101-104).  

   Uppdelningen av Europa hade börjat redan innan Nazityskland föll och efter 

kriget delades kontinenten upp i intressezoner mellan de fyra segrarmakterna 

USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjet. Detta gällde i högsta grad även 

Tyskland där Berlin hamnade på östsidan men ändå delades upp i fyra zoner. Efter 

att ha anklagat västmakterna för att slå samman sina zoner frös Sovjet alla 

transportgångar till Västberlin. Berlinblockaden var inledd och Kalla kriget var ett 

faktum. Ett viktigt styrkeprov och propagandaseger för USA var den luftbro som 

USA lät flyga in över Berlin under blockadtiden 1948-1949 med förnödenheter 

(Oaks, 1994, ss. 11-12). 

   Fyra år efter att USA hade släppt atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 

hade Sovjet framställt sin första. Det var inte något oväntat och det var heller 

inget svårt beslut för Truman att beordra framställningen av en vätebomb när det 

stod klart att Sovjet kunde göra likadant (Gaddis, 1997, ss. 99-100). Att det aldrig 

blev ett totalt krig brukar utifrån det realistiska perspektivet förklaras med just 

förekomsten av kärnvapen.
4
 Det ömsesidiga hotet om mutual assured destruction 

(MAD) skapade en avskräckande ansvarskänsla hos de två supermakterna. Istället 

fördes krig genom ombud på andra ställen (Bjereld m.fl., 2008, s. 41).
 
 

   Efter att kommunismen tog över i Tjeckoslovakien 1948, Maos 

maktövertagande i Kina och NATOS bildande 1949 hade öst- och västblocken 

helt cementerats. I USA startade McCartys kommunistanklagelser en djupt 

paranoid antikommunistsk tid. Detta fick bränsle av spionaffärer och Koreakriget. 

Hetsjakten gick från Washington till Hollywood med förhör av personer som 

misstänktes för kommunistsympatier (Kumm, 2006, ss. 154-159). Även om det 

också gjordes protestfilmer mot McCarthyismen som Fred Zinnemanns indirekt 

kritiska High Noon (1952) fanns det även direkta hyllningar som Big Jim McLain 

(Ludwig, 1952) där John Wayne jagar kommunister på Hawaii.
 

Det fanns 

samtidigt en rädsla för kommunisterrnas förmåga att hjärntvätta folk och att 

                                                                                                                                                         

 
3
 Statsminister Tage Erlander avfärdade dock filmens kontrovers och skriver 26/6 1948, en dryg vecka efter 

filmens Sverigepremiär, i sin dagbok: ”Igår kväll såg jag filmen Järnridån. Alldeles för överreklamerad genom 

det idiotiska ryska protesterandet.” Filmen är en av ytterst få som nämns i dagböckerna under åren 1945-1951. 

(Erlander, 2001, s. 242).  
4
 Realismen är en teorisamling kring internationella relationer med makt i fokus. Stater förfogar över absolut 

makt och varje stat är utelämnad till sig själv för att överleva. Teorins ursprung vilar på texter av bl.a. Niccolò 

Machiavelli och Thomas Hobbes. Kubakrisens och Första världskrigets brukar förklaras utifrån det realistiska 

perspektivet (Hall, 2006, ss. 35-36). 
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Sovjet hade knäckt gåtan om hur man kontrollerar hjärnan (Carruthers, 1999, s. 

47). Detta illustreras perfekt i den paranoida The Whip Hand (Menzies, 1951).
5
  

   Efter att Japan besegrats delade USA och Sovjet upp Korea i en nord- och 

syddel för att sedan dra sig undan. Med kommunismen på frammarsch i Europa 

och Kina tillät Stalin Nordkorea att sommaren 1950 gå in i Sydkorea med Maos 

stöd. Eftersom Sovjet bojkottade FN säkerhetsråd fick USA mandat att gå in i 

Korea. Efter ett första misslyckande satte USA och FN in en större styrka och 

tvingade tillbaka Nordkorea över sin egen gräns men FN-styrkan fortsatte in i 

nord och besegrade trupperna även där. När Kina under hösten satte in en halv 

miljon man i kriget tvingades FN-styrkan åter tillbaka. FN fördömde senare Kinas 

angripande. De kinesiska styrkorna drog sig tillbaka till nordsidan men kriget 

fortsatte ändå. (Kumm, 2006, ss. 133-144). Eftersom Stalin hade lovat Mao stöd 

om FN-styrkan gick in i Kina fanns det en världsomfattande oro för ett tredje 

världskrig, särskilt när de båda fiendemakterna hade kärnvapen att sätta in. John 

Lewis Gaddis menar att kriget slutade för att Stalin dog och 1953 undertecknades 

fred mellan FN (i realiteten USA) och Kina. Med Koreakrigets slut och Stalins 

död påbörjades en viss nedtrappning av Kalla kriget (Gaddis, 1997, ss. 106-108). 

En hel del spelfilmer gjordes om kriget medan det pågick, både direkt som 

Samuel Fullers The Steel Helmet (1951) och indirekt, som Nicholas Rays Flying 

Leathernecks (1951). 

4.2.2 Kalla kriget och Sverige 1945-1953 

Innan Kalla kriget bröt ut på allvar förde Sverige en brobyggarstrategi med 

reserverat förhållande till västmakterna och visst förtroendebyggande verksamhet 

med Sovjet. Detta yttrade sig bland i baltutlämningen. Men snart blev den svenska 

positionen allt mer problematisk. Den militära rustningen sågs som en 

avskräckande signal mot Sovjet och samtidigt blev relationen med väst allt 

viktigare och känsligare ju spändare det internationella läget blev (Kronvall m.fl., 

2005, ss. 21-24). Den svenska neutraliteten (egentligen alliansfriheten) efter kriget 

har varit mycket omdiskuterad. Ofta förklarar man Sveriges långvariga fred 

genom att man höll sig undan stormakternas tvister. När internationella 

spänningar steg blev Sverige försiktigare och bejakandet av neutraliteten ökade. 

Kärnan i den svenska neutralitetspolitiken under Kalla kriget låg i att stå utanför 

NATO och föra en traditionell alliansfri politik samtidigt som man egentligen stod 

på västs sida. Hotet kom från öster och det var bara den USA-dominerande 

västalliansen som vid ett framtida totalt krig kunde säkra den svenska statens 

existens. Men det var centralt att inte skapa amerikanska förväntningar eller 

sovjetiska farhågor om militärt samarbete för då skulle alla chanser att stå utanför 

ett kommande krig elimineras. Klassisk realpolitik med andra ord (Kronvall m.fl., 

2005, ss. 41-43). Men även om Sverige hade både ett starkt militärt och civilt 

försvar och egen vapenindustri, var beroendet från USA stort genom handel. Hela 

Kalla krigsperioden präglades dessutom av ständig internationalisering med 

framväxten av nätverk av kommunikation och transaktioner som gjorde det 

vädligt problematiskt att vara oberoende och neutral. Men den folkliga och 

                                                                                                                                                         

 
5
 The Whip Hand totalförbjöds av censuren i Sverige (Lindfors m.fl., 1979). 
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politiska uppbackningen av neutralitetshållningen var stor i början av Kalla kriget 

(Bjereld, 2008, ss. 28, 35-36). Ett försök att stärka den svenska neutraliteten var 

bildandet av en skandianivsk försvarsallians. Men till svenska regeringens 

besvikelse strandade förhandlingarna i och med att Danmark och Norge gick med 

i NATO. Sveriges nedlagda röst i FN för fördömmandet av Kinas intåg i 

Koreakriget var också ett försök till en neutralitetsmarkering (Kronvall m.fl., 

2005, ss. 35, 51-52). 

   Andra världskrigets tillämpning av den utrikespolitiska censurnormen fortsatte 

även till viss del efter 1945, enligt uppgift efter utrikesminsiter Östen  Undéns 

eget önskemål. Men dess verksamhet var långtifrån konsekvent. En tveksamt 

politiskt gångbar film som I Married a Communist (Stevenson, 1949) 

totalförbjöds medan Ingmar Bergmans Sånt Händer Inte Här (1950) bara fick 

några anteckningar om mordförsök (Svensson, 1976, ss. 169-171). Ändå beskriver 

Leif Furhammar och Folke Isaksson Bergmans film som ”[…] en av de mest 

antikommunistiska filmer som någonsin gjorts i något land.” (Furhammar m.fl., 

1968, s. 185). Intresssant att notera är också att den grovt historierevisionistiska 

stalinistfilmen Padeniye Berlina (Chiaureli, 1949) släpptes utan klipp i en tid då 

Koreakriget började trappas upp.
6
 I övrigt dominerades svensk spelfilm av 

frånvaron av Kalla kriget med en våg av lantbygdstematik som kassasuccén Hon 

dansade en sommar (Mattssin, 1951). Rune Waldekranz spekulerar i om det fanns 

en missto mot radikala vinklingar som följde med Kalla kriget kombinerat med 

den svenska neutralitetshållningen (Qvist, 1986, ss. 7, 15; Walderkranz, 1983, s. 

27).  Men det ska också nämnas att filmer som Intill helvetets portar (Gentele, 

1948) och Ubåt 39 (Faustman, 1952) helt klart tangerar ämnet. 

   Precis som Andra världskriget nådde Kalla kriget aldrig Sverige och blev genom 

tidningar och andra medier ett föreställt krig baserat på ett reellt hot. Marie 

Cronqvist menar att den svenska Kallakrigsberättelsen redan var påbörjad sen 

Andra världskriget med neutralitetspolitiken och tanken att ett svenskt folk utgör 

ett stakt försvar (2004a, s. 58; 2004b, s. 68). Göran Hägg skriver att Sverige vid 

tiden hade världens största konsumtion av tidningar och radio per capita och  att 

svenskarna gavs många hotbilder samtidigt som man kanske inte var helt vana vid 

att avgöra vad som bara var mediala överdrifter. Hägg menar även att oron för ett 

tredje världskrig och dylikt var särskilt stor i Sverige. Det ska också nämnas att 

allmänheten i mindre mån fick följa världens ledare och händelser genom 

journalfilmer än genom pressens fotografier och karaikatyrer (2005, ss. 69-70).  

   Den ökade internationella spänningen mellan öst och väst, 

kärnvapenexpansionen och kommunismens frammarsch i Europa och Asien, 

gjorde även avtryck i Sverige. Åren runt 1950 kan ses som den mest 

antikommunistiska perioden i Sveriges historia. Även om det inte fanns någon 

svensk motsvarighet till McCarthy var Herbert Tingsten på Dagens Nyheter 

antikommunismens flaggskepp (Hjort, 2004, s. 75; Bjereld, 2008, s. 64). 

Koreakriget ökade oron för ett nytt världskrig. På nyårsafton 1950 skriver en 

ovanligt nedstämd Tage Erlander i sin dagbok: ”Man kan inte undgå att ta intryck, 

när den ena kloka människan efter den andra säjer en, att vi oundvikligt glider mot 

en katastrof. Den sista veckan har jag inte hört ett enda optimistiskt heller ens 

                                                                                                                                                         

 
6
 De flesta tidningsrecensionerna fördömde dock filmens propaganda utom i Ny Dag, den svenska 

kommunisttidningen (Biografägaren, 1950:9, s. 20). 
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lättsinnigt uttalande. Alla tycks räkna med att kriget är oundvikligt.” (Erlander, 

2001, s. 192). 

   Under Koreakriget avslöjades dessutom två spionaffärer i Sverige som fick stor 

uppmärksamhet i medierna och spädde på den antikommunistiska stämningen. 

Den första var Hilding Andersson som greps 1951 för spioneri och dömdes till 

livstids straffarbete. Än mer uppmärsammat blev gripandet av Fritjof Enbom året 

därpå och senare andra medlemmar av den så kallade Enbomligan som 

anklagades för spioneri för Sovjets räkning. I samma veva försvann en svensk 

DC-3:a över Östersjön och rättegången mot Enbom inleddes samma dag som 

Catalinaplanet som letade efter DC-3:an skjöts ner av Sovjetiska jaktplan. Den 

svenska pressen kopplade delvis ihop händelserna med Enbom och det skulle 

dröja till ubåtsaffärerna på 1980-talet innan relationen med Sovjet blev lika spänd 

igen (Cronqvist, 2004b, ss. 144-149, 154-156; Kronvall m.fl., 2005, s. 49). 

Cronqvist visar i sin avhandling på tidens paranoida stämning och hur svenskarna 

bland annat uppmanads att agera som privatdetektiver i jakt efter spioner och 

sabotörer (2004b, ss. 109-125). 

4.3 Civilförsvaret  

Innan det svenska civilförsvarets organisation och verksamhet reds ut sätter jag in 

civilförsvaret i ett internationellt efterkrigsperspektiv med Kalla kriget som fond 

och det amerikanska civilförsvaret som jämförande exempel som i flera 

avseenden liknade det svenska civilförsvaret.  

4.3.1 Det amerikanska civilförsvaret och Kalla kriget 

Andra världskriget lämnade Europa i spillror och kampen om vilka av de två 

supermakterna som skulle få mest kontroll över kontinenten började tidigt. USA 

såg en potentiell risk i att Europas ekonomiska kollaps och potentiella moraliska 

förfall skulle ge Sovjet maktfördelar i sin expansiva politik. USA ansåg att 

ekonomisk välgång, folkets moral och kapacitet för nationellt försvar var en 

nödvändig sammanlänkning för att hålla kommunismen på stången (Oaks, 1994, 

s. 14). Ett liknande resonemang legitimerade vikten av ett starkt civilförsvar. I 

USA trodde statsledningen att risken för kärnvapenkrig skulle kunna rubba den 

moraliska balansen som band medborgarna till deras vardagliga rutin- och 

ansvarsroller. För att undvika ett post-Hobbeseanskt samhälle som en 

kärnvapenattack skulle kunna utlösa, blev det en logisk följd för staten att försöka 

kontrollera folket genom att byta kärnvapenterror mot kärnvapenskräck (Oaks, 

1995, ss. 278, 284).
7
 

                                                                                                                                                         

 
7
 Kortfattat menade Thomas Hobbes (1588-1679) att människan skapade samhällen för att undvika det så kallade 

naturtillståndet där det rådde ett så kallat allas krig mot alla. Det var en tillbakagång  till detta anarkistiska 

tillstånd man fruktade att en atombomb skulle kunna åstadkomma (Hobbes, 1668 (1994)). 
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   Ett syfte med det amerikanska civilförsvaret var att få folket att acceptera risken 

med ett kärnvapenkrig och minska tron på dess destruktivitet. Genom kampanjer 

försökte staten måla upp hotet om kärnvapenkrig mer som ett storskaligt socialt 

problem som kunde hanteras på ett rationellt sätt om alla hjälpte till med att träna 

och planera inför kriget. Det producerades en slags Kallakrigsetik som pekade på 

varje familjs plikt att engagera sig i civilförsvaret. I övrigt vilade civilförsvaret i 

USA på traditionella amerikanska värden som självbestämmande, personligt 

ansvar och frivilligt samarbete (Oaks, 1999, 1994, s. 68 resp. 105-106). Ett 

liknande resonemang fördes även om Storbritanniens civilförsvar (Shaw, 2001, ss. 

133-134).  

   En av de mest kända statliga propagandakampanjerna i USA var den animerade 

kortfilmen Duck and Cover (Rozzi, 1950) som främst visades för skolelever, och 

visade hur man skulle agera vid en kärnvapenattack. Sköldpaddan Bert the Turtle 

blev en symbol för det oskyldiga amerikanska 1950-talet och kan ses som ett av 

flera försök från civilförsvarets sida att visualisera det till synes ofattbara till något 

rationellt och kalkylerbart (Cronqvist, 2006, ss. 327-328). 

4.3.2 Civilförsvaret i Sverige fram till mitten av 1950-talet 

Den svenska civilförsvarsinstitutionen är ett bra exempel för att beskriva den 

svenska förvaltningsmodellen i efterkrigstiden. Under 1950-talet hade det samlats 

en rad myndigheter och organisationer till civilförsvaret med olika stark hierarkisk 

ordning som samarbetade med varandra och med andra utomstående myndigheter, 

intresseorganisationer och partier. Jag ska här göra ett försök att lotsa läsaren 

genom den svenska civilförsvarsinstitutionens uppkomst, utveckling, organisation 

och verksamhet fram till mitten av 1950-talet. Vad gäller upplysningens 

filmverksamhet kommer jag inte att beröra den här då den behandlas i uppsatsens 

kontextanalys. 

   Frågan om ett skydd för civilbefolkningen aktualiserades efter Första 

världskriget då man såg civilbefolkningens svagheter efter flyganfall (Skoglund, 

1992, s. 5). Men först 1937 bildades Riksluftskyddsförbundet med uppgift att 

informera allmänheten om skyddsåtgärder vid krig och överbygga klyftan mellan 

försvarsföreträdare och den civila befolkningen. Kort därefter bildades 

Centralkommittén för det frivilliga försvaret som 1953 blev Centralförbundet för 

folk och försvar (CFF). Den utgjorde en slags paraplyorganisation för hela det 

svenska civilförsvaret. I Centralkommittén fanns representanter från flera 

intressegrupper som LO och SAF (Cronqvist, 2009, s. 174; Hjort, 1998, ss. 12-

13). I samband med bildande av Centralkommittén för det frivilliga försvaret 

grundades även Hemvärnet 1940. Tillsammans ingick dessa organisationer och 

myndigheter i en strategi att visa upp att ett svenskt folk utgör ett starkt försvar. 

Denna logik fortsatte även efter 1945 (Cronqvist, 2004, s. 82). 

   1944 gjordes en omorganisation i enlighet med årets civilförsvarslag och 

civilförsvarskungörelse som slog samman luftskyddet, utrymningskommissionen 

och skogsbrandskyddet till en helt civil organisation – civilförsvaret – med 

Civilförsvarsstyrelsen som central myndighet direkt under socialdepartementet 

och från 1947 under inrikesdepartementet. Omorganisationens nya författningar 

började dock inte gälla förrän 1949, då med Åke Sundelin som 

Civilförsvarsstyrelsens generaldirektör (Skoglund, 1992, s. 8; Österdahl, 1986). 
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   Med den nya organisationen delades Sverige in i cirka 450 civilförsvarsområden 

(ofta efter stad eller polisdistrikt). Varje lokalområde hade sin chef som svarade 

till länsstyrelsen som i sin tur svarade till Civilförsvarsstyrelsen. I fredstid var det 

dock bara storstadscheferna som var heltidsanställda. 

   I myndighetsbeskrivningen från 1948 har civilförsvaret tre grundläggande 

uppgifter av svepande karaktär: 1) rädda liv, 2) begränsande av skadegörelse och 

3) återställande av samhällsfunktionerna. Man talade om det allmänna 

civilförsvaret som avsedde samhällets skydd i sin helhet, och det särskilda 

civilförsvaret som avsåg skydd mot särskilda byggnader, till exempel industrier 

och ämbetsverk. Preventiva skyddsuppgifter kunde vara brand-, sjukvårds-, 

observations- och gasskyddstjänst (Skjöld, 1948). Som en konsekvens av 

kärnvapensprängningarna över Hiroshima och Nagasaki, och senare, både USA:s 

och Sovjets framställning av vätebomber, beslutade Riksdagen 1950 att 

civilförsvarets viktigaste åtgärd mot kärnvapenanfall var utrymning av befolkning 

från tätort till glesbygd (Skoglund, 1992, s. 10). Marie Cronqvist menar dock att 

till skillnad från USA var den överhängande oron i Sverige inte kärnvapenanfall, 

utan militär invasion, vilket givetvis hade att göra med Sveriges geografiska läge 

(Cronqvist, 2004, s. 102). 

   Enligt rapporten ”Personal och materiel” spåddes det att utifrån den senaste 

tidens krigstekniska utveckling skulle ett framtida krig bli av ”total natur” och att 

hålla civilbefolkningen utanför ansågs som en omöjlighet. Det beskrivs därför 

vara ”hela folkets angelägenhet” att skydda sig mot fiendens anfall (CFS, 

Handlingar. Rapport, 20/5 1949). Precis som i USA är det ”totala kriget” centralt 

för att förstå civilförsvarets verksamhet och dess försök att involvera hela 

befolkningen, både kvinnor och män. På ett upplysningsmöte arrangerat av 

Riksluftskyddsförbundet och fackliga och politiska kvinnoorganisationer talade 

inrikesminister Eije Mossberg oroande om risken att försvarsviljan skulle kunna 

brytas ner innan kriget ens hade kommit och att varje medborgare måste känna 

civilförvaret som sin egen angelägenhet. Detta gällde även kvinnor: ”vi skiljer 

inom civilförsvaret inte på män och kvinnor, vi talar om medborgare.” (Aktuellt 

om civilförsvar, 1951).  

   1949 uppgick 864 000 medborgare i civilförsvaret varav 10 % beräknades 

användas varaktigt vid krig (CFS, Handlingar. Rapport, 20/5 1949). 1952 hade 

den totala siffran stigit till cirka 900 000. Varje år skulle 350 000 medborgare 

genomgå någon form av utbildning (Aktuellt om civilförsvar, 1952).
8
 Enligt lagen 

var alla som hade fyllt 16 upp till 65 pliktskyldiga att genomgå en utbildning på 

minst 10 timmar. Artonåriga flickor skulle dessutom genomgå 

sjukvårdsutbildning på 18 timmar. Denna grundläggande utbildning utfördes av 

de frivilliga försvarsorganisationerna med Riksluftskyddsförbundet som 

centralorgan (som stod som en egen organisation jämte den statliga, 

Civilförsvarsstyrelsen). Förbundet hade i uppgift att: ”[…] genom upplysning och 

propaganda främja civilförsvaret och det frivilliga arbetet härför. 

Upplysningsarbetet sker genom förbundets tidsskrift ’Tidsskrift för Sveriges 

civilförsvar’ och broschyrer, affischer, film, föredrag, artiklar m.m.” (CFS, 

Handlingar. Rapport, 20/5 1949). Det skedde även publika uppvisningar av 

                                                                                                                                                         

 
8
 Sveriges befolkning uppgick år 1950 till lite drygt 7000 000 (www.scb.se). 

http://www.scb.se/
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civilförsvarsövningar för att demonstrera och propagera för sin styrka och 

skicklighet.
9
 

    Det var således inte bara genom lagstiftad utbildning som svenska folket fick 

upplysning av civilförsvaret. I början av 1950-talet anordnads en turnerande 

”Atom- och vandringsutställning”. I ett brev till Riksluftsskyddsförbundet uppges 

utställningen ha haft 17 000 besökare på tio dagar i Höganäs (RLSF, Handlingar. 

Brev, 16/7 1951). Civilförsvarsstyrelsen tryckte 1952 upp broschyren Om kriget 

kommer – Vägledande för Sveriges medborgare, den så kallade krigskatekesen,  i 

en upplaga på 2,8 miljoner exemplar som skulle delas ut till samtliga svenska 

hushåll (Cronqvist, 2004, s. 101). I den betonas den goda svenska kampviljan i det 

totala kriget, att alla måste hjälpas åt, bevarandet av lugnet och ordning och reda 

som botemedel mot en kommande fientlig attack. Den ganska stridslystna och 

väckelselika broschyren ägnar bland annat ett kapitel åt hur man kan motverka 

spioneri och sabotage med en spindel som symbol för den fientliga infiltreringen 

(Civilförsvarsstyrelsen, 1952).
10

 Med de två svenska spionaffärerna skedde ett 

skifte i civilförsvarsupplysningen som under 1952 allt mer fokuserade på just 

spioneri och sabotage. Det märks i arkivmaterialet där man kan läsa om allt fler 

anföranden, kursplaner och artiklar på det temat (anteckningar i författarens ägo).  

   Det skedde även upplysningskampanjer i samarbete med andra 

intresseorganisationer. Civilförsvarsstyrelsen var till exempel med på ett hörn i en 

kampanj mot sabotage som främst anordnades av Centralkommittén för det 

frivilliga försvaret och Riksförbundet för Sveriges försvar (RSF) under 1950-

talets första år. Istället för en spindel representerades sabotören denna gång av en 

mullvad (Hjort, 1998, ss. 26-28, 40).
11

 Civilförsvarsstyrelsen hade även 

integrerade samarbeten med det svenska föreningslivet, till exempel bildades ett 

kontaktorgan med representanter från de politiska, fackliga och ideella 

kvinnoorganisationerna för att lämna råd i frågor gällande främst 

Civilförsvarsstyrelsens kvinno- och upplysningsverksamhet (Aktuellt om 

Civilförsvar, 1951). Det horisontella samarbetet med olika partier och 

intresseorganisationer vittnar om det övergripande samförstånd och acceptans som 

civilförsvarets verksamhet vilade på.  

   1954 inrättades Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar som en ny central 

myndighet inom civilförsvarsväsendet. Anledningen var det nya hotet med 

psykologisk krigsföring. Det uppkom dock snart kritik mot en ökad sektorisering 

av civilförsvaret utan övergripande och enhetlig ledning (Skoglund, 1992, s. 12). 

   Av arkivmaterialet går det även att avläsa förekomsten av samarbeten med 

andra länders civilförsvar, särskilt de nordiska. Den utländska korrespondensen 

som finns bevarad är främst med Danmark, Norge, Tyskland, Finland och 

Schweiz (RLSF, Korrespondens med CFS. Brev, 1952). I årsstämmans protokoll 

nr 1/1950 berättas det glädjande om ”livlig kontakt med Danmark, Norge och 

Finland” vad gäller utbyte av erfarenheter och synpunkter på civilförsvarets 

organisation och uppgifter (RLSF, Protokoll. Protokoll, 1950). 

                                                                                                                                                         

 
9
 Detta skildras till exempel i en journalfilm från Veckorevyn (1949-09-19) som rapporterar från civilförsvarets 

dag i Bromma (som bland annat besöktes av statsrådet Mossberg). 
10

 På broschyrens baksida står det på ren krigsprosa: ”Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall 

mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara 

sig och skall försvara sig.” Texten är inringad av taggtråd med ett svärd i bakgrunden. 
11

 RFS var en lobbyorganisation, bildad 1925, som propagerande för ett starkt försvar (Hjort, 1998, s 11). 
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5 Kontextanalys 

I det första analyskapitlet undersöks civilförsvarets syn på filmmediet utifrån 

materialet från Civilförsvarsstyrelsens och Riksluftskyddsförbundets arkiv. För att 

besvara den första frågeställningen delas analysen in i fem kapitel som undersöker 

1) filmernas uppkomst, produktion och distribution, 2) medvetenheten om 

filmmediet och dess användning, 3) var filmerna visades och i vilka sammanhang, 

4) publikens storlek och 5) vilka filmer som var populära och efterfrågades. Sist 

ges en sammanfattning av kontextanalysens konklusioner. 

   Det är inte bara Civilförsvarsstyrelsens syn på filmmediet jag undersöker, utan 

den svenska civilförsvarsapparaten i stort. 

5.1 Filmernas uppkomst, produktion och distribution 

Produktionen av civilförsvarsfilmer i Sverige behöver nödvändigtvis inte vara en 

specifik efterkrigstrend som uppstod i samma våg som den sociala 

upplysningsfilmen. Som nämnts tidigare hade det militära försvaret sen 1920-talet 

använt sig av filmmediet och Civilförsvarsstyrelsens filmproduktion kan därför 

ses som en historisk tradition. Att produktionen inte satte i gång förrän efter 1945 

kan bero på den omorganisation och förstärkning av civilförsvaret som skedde 

efter kriget. I andra länder som Finland hade civilförsvarsfilmer redan producerats 

innan Andra världskriget (Mickwitz, 1995, s. 256). 

   Enligt ett tillkännagivande från 1945 fick Erik Schultze i uppdrag av 

Civilförsvarsstyrelsen att handlägga ärenden rörande styrelsens kontakter med 

pressen, radion och filmen (CFS, Kansliorder. Tillkännagivande, 30/10 1945). 

Troligen rörde sig detta om en av de presstjänster som ökade i antal under andra 

halvan av 1940-talet hos de offentliga myndigheterna för att förhålla sig till 

mediesamhället som länk till medborgarna (Larsson, 2005, s. 59). Några år senare, 

1949 hävdade Civilförsvarsstyrelsens generaldirektör, Åke Sundelin att 

utbildningsutvecklingen gick för långsamt i förhållande till vapenutvecklingens 

och krigsföringens område och att film och andra hjälpmedel av ”pyskologisk 

natur” borde uppmärksammas mer (CFS, Protokoll. Protokoll, 13/6 1949). Samma 

år producerades Bombad stad (Söderhjelm, 1949) som skulle bli en av de mest 

populära och efterfrågade civilförsvarsfilmerna under denna uppsats 

undersökningsperiod. Men det verkade fortfarande i början av 1950 oklart 

huruvida en utvidgad filmproduktion skulle verkställas. I ett protokoll från 

Riksluftskyddsförbundet klagade man över för höga kostnader för att producera 

film. Men ett halvår senare rapporteras det i ett PM att ”civilförsvaret kommer att 

bli relativt väl försett med film- och bildbandmaterial” och att 

Civilförsvarsstyrelsen planerade inspelning av flertalet filmer och inköp av 

utländska civilförsvarsfilmer (RLSF, Protokoll. PM 14/2, 7/6 1950). Det krävdes 
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med andra ord beslut och ekonomiska resurser från central instans för att få i gång 

filmproduktionen.    

   Arkivmaterialet från Civilförsvarsstyrelsen och Riksluftskyddsförbundet säger 

väldigt lite om hur filmverksamheten initierandes, men så som jag har skissat det 

ovan kan det antas att fröet såddes med Schultze 1945 och realiserades med 

utökad produktion sommaren 1950. 1949 producerades en film, 1950 elva filmer, 

1951 nio filmer och 1952 två filmer med en sammanlagt längd på närmre åtta 

timmar. Enligt censurkorten från Statens biografbyrå blev sex av dessa förbjudna 

att visas för barn under 15 år.
12

 Jag har inte hittat uppgifter om filmernas 

kostnader men de torde överlag ha varit låga då filmmaterialet hade en tendens att 

återanvändas, särskilt från Bombad stad. 

   Enligt filmernas produktionsuppgifter rörde det sig nästan uteslutande om 

beställningsfilmer som producerades av kommersiella filmbolag, främst Sandrew 

men även mindre bolag Minerva och Suecia alternativt av föreningsanknutna 

bolag som Filmo. Det fanns inget centralt filmorgan inom civilförsvaret som stod 

för produktionen, vilket också bekräftar Kjellgrens tes om att den svenska 

informationspolitiken efter kriget aldrig blev institutionaliserad. Detta faktum 

illustreras också av arkivmaterialet om filmerna som främst gör sig synlig ju 

längre ner i civilförsvarets hierarki man gräver.  

   Huruvida det förekom samarbete med andra intresseorganisationer har jag 

enbart hittat ett sådant fall i arkivmaterialet och det är samma som Magnus Hjort 

beskriver i sin bok och berör ett av mina två näranalysexempel, Sabotage. 

Centralkommittén för folk och försvar (CFF) samarbetade i början på 1950-talet 

med Civilförsvarsstyrelsen och försvaret i en spion- och sabotagekampanj. Till 

kampanjen lät försvarsstaben producera filmen Sabotage i samarbete med 

Civilförsvarsstyrelsen. Ekonomiska bekymmer uppstod dock och CFF fick skjuta 

till med 20 000 kronor som delades ut till flygvapnet för att produktionen skulle 

slutföras (1998, s. 40).  

   När Eva Blomberg ska förklara uppkomsten av arbetarrörelsens filmproduktion 

använder hon det svårfångade begreppet governance som ett resultat av en 

process med diffusa gränser mellan val, politik och implementering. Jag har hittat 

för lite information om Civilförsvarsstyrelsens initiativ till filmproduktion för att 

säga något generellt om dess struktur, men säkerligen är det klokt att ha begreppet 

i bakhuvudet för liknande studier av statlig filmverksamhet. Det skulle återigen 

stödjas av Kjellgrens tes. 

   I ett nummer av Tidskrift för Sveriges civilförsvar 1952 finns ett reportage om 

filmverksamheten där det berättas att 22 filmer har spelats in som finns på 

fördelade på 4000 kopior (cirka 180 kopior/film), eftersom filmer som Bombad 

stad och Sabotage verkade ha varit mer populär än andra (se längre fram) kan det 

antas att dessa försågs med fler kopior (1952:2, ss. 17-19). Dessa filmer 

distribuerades av Riksluftskyddsförbundets länsförbund eller av AMF. 

Filmutrustning lånades av civilförsvaret i mån av behov (Tidskrift för Sveriges 

civilförsvar, 1954:6, s. 75). I arkivmaterialet återfinns här och var klagomål på 

slitna kopior. Med anledning av antalet kopior kan man dra slutsatsen att filmerna 

cirkulerade flitigt för att hinna bli så pass utslitna efter bara några år. Det kan 
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 Följande filmer blev barnförbjudna: Bombad stad, Hur du ska ta hand om en skadad, Bombat hem, Räddning 

av instängda under bombade hus, Sjukvårdstaktik och Sabotage (se produktionsinformationen i referenslistan för 

respektive films filmgranskningsnummer). 



 

 25 

också röra sig om ovana eller slarviga amatörmaskinister eftersom det främst 

rörde sig om icketraditionella biografvisningar (RLSF, Korrespondens med CFS. 

Rapport, 8/3 1951). 

5.2 Medvetenheten om filmmediet och hur filmerna 

skulle användas 

De kommentarer som man möter om filmverksamheten i Tidskrift för Sveriges 

civilförsvar och i arkivmaterialet är överlag väldigt positiva. Generaldirektören 

Sundelin vidhöll också sin positiva ton till mediet som upplysningsmedel i ett 

brev till samtliga civilförsvarssvarsföreningar (RLSF, Handlingar. Brev, 15/1 

1952). Ibland beskrevs filmens uppsving som upplysningsmedel med ödesdigra 

rötter: ”Det verkar kanske långsökt att påvisa sambandet mellan japanernas attack 

mot Pearl Harbor 1941 och undervisningsfilmens landvinningar – även 

beträffande vårt land – under efterkrigstiden. Att det existerar ett samband kan 

emellertid inte bestridas […]”.  

   Vid sidan av den positiva inställningen till filmen fanns det även en 

medvetenhet och tyckande kring hur mediet bäst ska utnyttjas för att få bästa 

genomslag. Författaren till citatet ovan uttryckte sig så här om användandet av 

filmen: ”Det är bilderna i filmerna, som skall förmedla föreställningar och fakta, 

inte texterna, som lätt trubbar av audiotoriets uppmärksamhet och som i likhet 

med kommentarer av läraren under själva filmvisningen hindrar åskådarna att dra 

egna slutsatser ur bildmaterialet.” (Tidskrift för Sveriges civilförsvar, 1952:2, ss. 

17-19). En annan skribent menade att civilförsvarets filmer var alldeles för 

instruktiva och skulle vilja klippa ut det bästa till en ”ren upplysningsfilm” 

(Tidskrift för Sveriges civilförsvar, 1954:6, s. 84). Det är lätt att identifiera en 

propagandistisk vilja att skapa intryck och väcka känslor hos filmpubliken. Man 

får inte glömma att ett svenskt civilförsvar skulle angå alla svenskar, det var 

därför inte så konstigt att man använde olika strategier för att torgföra statens 

intentioner. Filmen var ett utmärkt medel som förmedlare till flertalet. Men det 

fanns även röster som talade för en mer interaktiv användning av filmen i 

undervisningen. Nils Prahl menade att filmen skulle användas taktiskt med 

introduktion och efterarbete. Han lyfte fram fyra filmkategorier efter ett 

amerikanskt klassifikationssystem: 1) demonstrationsfilm visar hur en handling 

utförs rutinerat för inlärning, 2) informationsfilm visar processer och funktioner 

och förmedlar föreställningar som anknyter till undervisningen, 3) incentiv film 

ska ge förståelse för avsikten och nödvändigheten av förståelseåtgärderna och 4) 

provokativ film som presenterar problem utan nödvändig lösning och som bör 

följas av diskussion efteråt. Civilförsvarets propagandastrategier ter sig därmed 

med komplexa och synen på filmmediet var inte bara ett agitatoriskt medium utan 

ett sätt att efteråt skapa dialog med publiken för att diskutera filmernas innehåll 

och dess innebörd. 

   Prahl uttryckte också en insikt om filmernas begränsningar och menade att 

publiken hade blivit kräsen av vanlig biofilm som civilförsvaret inte kunde mäta 

sig med (Tidskrift för Sveriges civilförsvar, 1953:2, s. 38). Samtidigt finns det 

anledning att tro att man försökte ta efter och knyta an till filmer från den övriga 

biografrepertoaren. Eftersom filmerna gjordes av andra aktörer än civilförsvaret 



 

 26 

kan jag inte säga om eller vem som kan ha gett direktiv om hur filmerna skulle 

utformas. Det skrala dokumentationsläget om filmproduktionerna förbättrar inte 

saken. Men det är troligt att en film som Sabotage kan ha inspirerats av filmer 

som Why We Fight 3: Devide and Conquer (Capra, Litvak, 1943) och Sånt händer 

inte här (redan tidigt i Sabotage understryker berättarrösten den senare filmens 

titelmening).
13

 Mer uppenbart är att Sabotage var starkt färgad av det 

antikommunistiska samhällstillståndet med dess spionaffärer som rådde i Sverige 

vid tiden. Det visar i sin tur på en självmedvetenhet att använda sig av filmmediet, 

som spegel av samhället. 

   I samband med den frivilliga utbildningen skickades instruktioner ut till 

samtliga länsförbund där bland annat Bombad stad och Civilförsvaret - En länk i 

rikets värn (1950) råds att visas i samband med undervisningen. Det fanns med 

andra ord en så pass stor tilltro till filmen som bildningsmedel att högre instanser 

försökte påverka vilka filmer som var lämpliga till utbildningen (RLSF, 

Handlingar. Brev, 4/9 1950). 

   Andra exempel visar på en pragmatisk medvetenhet hos Civilförsvarsstyrelsen 

om filmmediet och publikens preferenser. Till exempel framställdes 1952 en kort 

upplysningsfilm (troligen Civilförsvaret rycker ut¸ 1952) i syfte att visas upp på 

värvningsmöten och för att försöka få biografägarna att vissa den i deras 

repertoar, vilket också lyckades (se längre fram) (RLSF, Protokoll. Protokoll, 4/12 

1952). Civilförsvarsstyrelsen bestämde även att klippa ner Civilförsvaret - En länk 

i rikets värn från femton till högst åtta minuter till frivilliga försvarets dag, 

troligen för att effektivare fånga publikens intresse (RLSF, Korrespondens med 

personer. Brev, 1952). På liknande sätt gjordes säkerligen Ordonnans för att locka 

ungdomar till civilförsvaret, åtminstone den manliga ungdomen. I filmen är alla 

ungdomar positiva till civilförsvaret och ser det som en självklarhet att vara med. 

Dessutom lockas det indirekt med motorcykelkörning och att bli omskötta av 

sjuksköterskor. 

5.3 Var filmerna visades och i vilka sammanhang 

Av de uppgifter som framkommer av arkivmaterialet verkar möjligheterna att visa 

filmerna på biografer ha varit begränsade. Givetvis måste det ha varit svårt att 

hävda civilförsvarsfilmernas kommersiella värde jämfört med den kommersiella 

kort- och långfilmsrepertoaren. Istället torde undervisningslokalerna varit det 

främsta fönstret för filmernas exponering. I Civilförsvarsstyrelsens arkiv finns en 

del utförlig redovisning av utbildningskurserna. De var många och med en bred 

geografisk mångfald men det står ingenting specifikt om filmvisningar.
14

 Men 

med tanke på att filmen regelbundet nämndes och uppmanades som lämpligt 

undervisningsmedel och möjligheten att få filmerna och filmutrustning 

                                                                                                                                                         

 
13

 Why Ee Fight 3 hade premiär i Sverige hösten 1945 och handlar bland annat om faran med femtekolonnare 

och den nazistiska propagandamaskinens försök att manipulera folk. Det finns bland annat en scen med närbilder 

på viskande munnar som är mycket lik en som förekommer i Sabotage. 
14

 Uppgifterna har hämtats under arkivrubriken ”Redovisning av antalet filmvisningar 1949-1951”, men det finns 

ingen information om filmerna och protokollen är dessutom daterade 1956-1957.  
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distribuerade är det nästan självklart att filmerna visades under utbildningarna i 

olika utsträckningar. Särskilt Bombad stad nämns som en lämplig film för 

undervisningen (t.ex. RLSF, Årsrapporter. Sundsvall, 1951). Det är däremot 

mindre säkert om filmerna visades i vanliga skolor. I Tidskrift för skolfilm står det 

ingenting om civilförsvarets filmer under åren 1949-1956. Tidskriften var ägd av 

Svensk Filmindustri (SF) vilket kan förklara frånvaron av producerad film utanför 

företaget och den riktade sig till barn i låg- och mellanstadiet (Tidskrift för 

skolfilm, 1949-1956).
15

 

   Det förekom även mer speciella visningsformer, till exempel under större 

civilförsvarsövningar. I Expressen 17/3 1953 berättas det om Stockholms första 

stora utrymningsövning på Kristi himmelfärdsdag med 4500-5000 besökare. 

Civilförsvaret bjöd på bio eller högmässa på evakueringsorten (CFS, Pressklipp). 

Ett annat filmforum var Civilförsvarets dag som i Stockholm 1951 hade 6000 

besökare och där de så kallade ”[…] non-stop-filmerna gav en god och realistisk 

bild av civilförsvaret och dess uppgifter.” (Tidskrift för Sveriges civilförsvar, 

1951:9, s. 116). Utomhusbio verkar också ha varit ett vanligt visningsfönster 

utöver den vanliga undervisningssalen. Denna visningsform beskriv utförligt i en 

artikel i Tidskrift för Sveriges civilförsvar där det bland annat står om ett 

utomhusevenemang i Varberg i samband med julskyltningen där tre filmer visades 

(bland annat Sabotage) och som drog cirka 1000 besökare (1954:6, s. 75). Denna 

typ av mediastrategi var inget nytt, åtminstone inte internationellt. I Storbritannien 

hade man redan under Första världskriget kört ut till byar för att visa filmer som 

ansågs viktiga ur propagandasyfte (Reeves, 1999, ss. 29-30).  

   I Riksluftskyddsförbundets årsrapporter för de olika lokalföreningarna finns 

information om olika typer av filmvisningar. Vanliga offentliga propaganda- och 

upplysningsmöten med filmvisningar var vanliga. Det återberättas till exempel om 

”propagandaafton” med bland annat musik och film (RLSF, Årsrapporter. Kumla, 

1951; Kvänums, 1952; Bromölla 1953). Visningar förekom även inom 

luftskyddsföreningarna, till exempel när Sövedalens förening 1953 firade 

femtonsårsårsjubileum visades några filmer varefter det bjöds på kaffe (Tidskrift 

för Sveriges civilförsvar, 1953:10, s. 129).  

   I viss mån förekom även visningssamarbeten, som när Gottlands 

luftskyddsförbund anordnade en gemensam ”propagandavecka” med samtliga 

organisationer från det frivilliga försvaret där bland annat film visades. 

Sammanlagt besökte runt 1000 personer evenemanget. Ett annat exempel är 

Norrköpings luftskyddsförening som anordnade flera möten för sina medlemmar 

samt tjänstemän och arbetare vid ett 60-tal industrier. Mötena, som troligen 

handlade som sabotge och spioneri besöktes av  sammanlagt 2000 personer och 

efter föredraget visades filmen Sabotage (RLSF, Årsrapporter. Gottland, 1952; 

Norrköping, 1953). Inte sällan är det just filmverksamheten som nämns på de 

ställen i årsrapporterna där föreningarna själva kan berätta om vilken 

”upplsyning” och ”övrig verksamhet” som har bedrivits under året. Det visar att 

filmvisningar sågs som något särskilt i den löpande verksamheten och därmed 

som en attraherande publikkraft. 

   Det är givetvis intressant att man ogenerat talade om sin 

informationsverksamhet som propaganda och inte bara upplysning. Den positiva 
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 SF producerade och distribuerade däremot en beställningskortfilm relaterad till civilförsvarsproduktionen; 

Välståndet brinner (Hagerman, 1947), som ibland visades i civilförsvarssammanhang (se längre fram). 
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attityd och förståelse för civilförsvarets verksamhet kan mycket väl ha varit en 

bidragande faktor till detta. Om civilförsvarets uppdrag hade varit mindre 

konsensusbetonat hade säkerligen propagandaverksamheten mer associerats som 

något problematiskt och negativt.  

5.4 Publikens storlek 

Om det stämmer att 350 000 svenskar skulle genomgå någon form av utbildning 

varje år och det faktum att det fanns en positiv inställning från 

Civilförsvarsstyrelsens sida att använda sig av film som upplysningsmedel, finns 

det goda skäl att hävda att filmerna i sin helhet hade en stor publik. Ett försök att 

sammanställa publiksiffrorna har jag inte hittat. Det som står till hands för en 

inblick i publikomfånget är de spridda uppgifter som främst går att finna i de 

lokala luftskyddsföreningarnas årsrapporter och i notiser i Tidskrift för Sveriges 

Civilförsvar, några publiksiffror har jag redan nämnt i förbifarten. Siffrorna 

varierar, under offentliga kampanjer och övningar kunde man komma upp i några 

tusen, på sin höjd några hundra under lokalföreningarnas årsmöten och betydligt 

färre vid de vanliga undervisningstillfällena. När det återberättas om allmänhetens 

reaktion vid de offentliga filmvisningarna är den positivt inställd (t.ex. RLSF, 

Årsrapporter. Trosa, 1952).  

   Svenskarna gick på bio som aldrig förr vid denna och det märks i 

arkivmaterialet att civilförsvaret kämpade för att få in filmerna på biograferna, 

ibland lyckades man, ibland med ett relativt imponerande publiksaldo. Det kunde 

resultera i tre visningar av Bombad stad som sågs av 900 personer på biografen 

Sture (RLSF, Årsrapporter. Arboga, 1951). Ett annat exempel var Stödes 

luftskyddsförening som lyckades få biograferna i hela västra Medelpad att visa 

Civilförsvaret rycker ut som förfilm i tre veckor (filmen var ett hopklippt 

koncentrat av tidigare civilförsvarsfilmer på fyra minuter) (Tidskrift för Sveriges 

civilförsvar, 1953:11, s. 148). Eftersom samtliga 23 filmerna granskades och 

godkändes för offentlig visning av Biografbyrån var det öppet för lagliga 

visningsmöjligheter.  

   En annan film som visade på biograferna var Sabotage. Filmen var med största 

säkerhet Civilförsvarsstyrelsens dittills största produktion (och den längsta, cirka 

femtio minuter) med skådespelare som Gunnar Sjöberg och Eva Dahlbeck (och 

Harriet Andersson i en liten biroll). Sabotage pressvisades i februari 1952 och fick 

under den följande veckan små men goda recensioner i pressen. Enligt uppgift 

från en av recensionerna visades filmen som entimmesföreställningar mellan 

klockan 12.00 och 18.00 på åtminstone biografen Saga i Stockholm. Hur länge 

filmen gick på bio eller hur mycket den tjänade in har jag inte hittat uppgifter om. 

(Se bilaga för recensioner av Sabotage.)  

5.5 Vilka filmer som var populära och efterfrågades 

Efter att ha studerat arkivmaterialet från Riksluftskyddsföreningen och särskilt 

lokalföreningarnas årsrapporter från 1950-1953 är det några filmer som 
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återkommer mer än andra. Under 1950 och 1951 är Bombad stad den mest 

nämnda filmen som dessutom verkar ha varit väldigt uppskattad. Jag har bara 

hittat en negativ röst om filmen: ”Den är direkt olämplig valhänthet och sitt försök 

att likna våra billiga svenska filmer.” (RLSF, Samlingsmål. PM, 1950).  

   Under 1952 tar Sabotage över rollen som den mest förekommande filmen i 

arkivmaterialet. Detta hänger givetvis samman med den allmänna upptrappningen 

av misstänksamhet mot spioner och sabotage i det svenska samhället efter de två 

spionskandalerna 1951 och 1952. Detta märks även inom de utbildningar och 

föredrag som ges av civilförsvaret och i Civilförsvarsstyrelsens kampanj mot 

sabotage och spioneri tillsammans med CFF och försvarsmakten. Kopplingen 

mellan Sabotage och spionaffärerna görs även i filmrecensionerna som med 

entusiastiska drag beskriver filmen som både aktuell och realistisk. Den tredje 

mest förekommande filmen i årsrapporterna är Atombomben – Vad gör man då? 

som visar hur atombombens verkningar kan begränsas och vad allmänheten kan 

göra för att skydda sig.  

   I samband med visningar av civilförsvarets filmer kunde även andra filmer 

visas. Ibland rörde det sig om besläktade filmer som Svenska 

brandskyddsföreningens Välståndet brinner (Hagerman, 1947) eller Svenska 

försäkringsbolagets riksorganisations Det Kan Hända Er Också (Jute, 1949). Men 

det kunde också vara filmer som Människor i stad (Sucksdorff, 1948) och SM på 

Skidor 1949. Det visades även utländsk film, som när Lunds luftskyddsförening 

visade en amerikansk sjukvårdsfilm som enligt rapporten uppskattades mycket av 

medlemmarna (Tidskrift för Sveriges civilförsvar, 1951:7, s. 94).  

   En annan intressant aspekt är utlandets uppmärksammande av 

Civilförsvarsstyrelsens filmverksamhet. En norsk representant tackar 1950 det 

svenska Riksluftskyddsförbundet för att ha fått en kopia av Bombad stad, ”[…] en 

helt fortrintlig opplysnings- og propagandafilm.” (RLSF, Handlingar. Brev 23/3 

1950). I ett annat brev från 1951 efterfrågar det danska civilförsvarsförbundet 

ytterligare en kopia av Bombad stad vilket senare beviljades. Efter att ha läst ett 

reportage om filmverksamheten i Tidskrift för Sveriges civilförsvar skickar en 

annan dansk representant en förfrågan om att få veta mer om filmverksamheten. 

Även det schweiziska civilförsvaret visade intresse att få mer information om de 

svenska filmerna (RLSF, Korrespondens med CFS. Brev, 24/9 1951; 29/2, 7/3 

1952). Den utländska uppmärksamheten visar hur seriöst den svenska 

filmverksamheten torde ha varit. 

5.6 Sammanfattning av kontextanalysen: Hur såg 

civilförsvaret på filmmediet? 

Civilförsvarets verksamhet skulle engagera hela det svenska folket och filmen 

blev därmed ett rationellt hjälpmedel för att på ett enkelt sätt tala till stora 

grupper. Antalet filmkopior som framställdes talar också för 

Civilförsvarsstyrelsens önskan att nå ut med en geografisk spännvidd. Som det 

framgår ovan fanns det en positiv inställning till filmmediet och en tilltro till 

filmens förmåga som ett psykologiskt hjälpmedel i upplysningens och 

propagandans syfte. Att den svenska filmverksamheten dessutom bemöttes med 
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positiv nyfikenhet från utländska civilförbund visar också på civilförsvarets 

seriösa inställning till mediet.  

   Det fanns på olika sätt en medvetenhet kring filmens funktion och hur mediet 

borde användas för att få maximal verkan, både vad gäller användandet av filmen 

i utbildningarna och hur mediet skulle användas för att nå ut till så många som 

möjligt. Vad angår det senare fanns det en pragmatisk inställning till filmerna som 

kunde yttra sig i att dessa klipptes ner för att passa till olika evenemang och för att 

få biografägarna att visa filmerna inom den vanliga repertoaren. Detta var ju trots 

allt tiden då svenskarna gick på bio som aldrig förr, och det finns upprepade 

tillfällen då civilförsvarsfilmerna lyckades ta sig in i biografmörkret. Det tyder i 

sin tur på en stark vilja att nå ut till allmänheten och att filmen var ett viktigt 

propagandaverktyg. Anordnandet av propagandaveckor, filmaftnar, 

civilförsvarsdagar, offentliga möten, utomhusbio med mera visar på 

civilförsvarets flitighet att bedriva filmvisningar. Det fanns både en pedagogisk 

medvetenhet i hur filmen borde användas i utbildningen för att få bästa resultat 

hos publiken och en propagandistisk medvetenhet i hur filmen skulle användas 

och spridas för att förstås och nå ut till så många som möjligt. Indikationer på 

förmåga att inspireras och influeras av samtida filmer och samhällshändelser visar 

på en annan typ av medvetenhet i filmverksamheten. 

   Inte sällan beskrevs filmvisningarna i termer av propagandatillfällen och det är 

intressant att propaganda och upplysning ibland framstår som likvärdiga 

synonymer. Det skulle kunna bero på att civilförsvarets verksamhet och dess 

upplysning sågs som något självklart och okontroversiellt som vilade på en bred 

konsensusgrund i det svenska samhället. Filmernas användning och innehåll sågs 

därför inte som något kontroversiellt av varken Civilförsvarsstyrelsen eller det 

svenska folket. Det framkommer även i arkivmaterialet att allmänheten var 

positiva till filmvisningarna.  

   Men filmen var inte tillräckligt viktigt för att ett centralt filmorgan inom 

Civilförsvarsstyrelsen skulle bildas. Verksamheten förblev ickeinstitutionaliserad 

under min undersökningsperiod och sköttes genom samarbete med främst 

kommersiella filmbolag och ibland med andra samarbetspartners. Denna 

företeelse var dock en regel snarare än ett undantag för den svenska 

informationspolitiken i stort. 
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6 Filmanalys 

Jag ska här besvara uppsatsens andra frågeställning: hur civilförsvarsfilmerna 

beskriver medborgarens roll i krigstider. Detta kommer att göras över två delar. 

Den första analysdelen är en översiktsanalys över 21 av de 23 filmer som gjordes 

mellan 1949-1952 och är mer av en innehållsanalys. I del två ligger fokus på två 

näranalyser av de resterande två civilförsvarsfilmerna där jag i större grad går in 

på estetiska och narrativa grepp. Detta görs för att erbjuda en både överblickande 

och detaljerad bild av hur filmerna kunde uttrycka den önskvärda medborgarrollen 

och på så vis öka förståelsen för frågeställningen besvaras. Efter de två 

analysdelarna följer en sammanfattning av hela filmanalysen. 

   Vad gäller omfånget 1949-1952 har jag valt att gå efter AMF:s dateringslista 

som troligen gäller för produktionsåret och skiljer sig därför något från 

granskningsdatumen från Statens biografbyrå. Ordningstjänst (Bergström) och 

Civilförsvaret rycker ut är till exempel daterade 1953 hos Biografbyrån men 1952 

hos AMF. För innehållsbeskrivning av filmerna i översiktsanalysen hänvisas 

läsaren till AMF:s hemsida (www.amf-film.se).  

 

6.1 Översiktsanalys över filmerna 1949-1952 

För att analysera hur civilförsvarsfilmerna gestaltar medborgarens roll i krig kan 

filmerna från 1949-1952 som helhet sammanfattas i tre sammanlänkade 

analysrubriker. Den första rör vikten av att vara förberedd, den andra att kriget 

kommer att drabba alla och att medborgarna måste acceptera levnadsvillkor under 

nya förutsättningar men att chansen att överleva ändå är god. Den tredje rör vikten 

av att alla hjälps åt och håller samman i krigets svåra tider. 

6.1.1 Vi måste vara förberedda, noggranna och varsamma 

Flera av filmerna poängterar vikten av att vara förberedd redan i fredstid för att 

möta krigets konsekvenser. God förberedelse leder i sin tur till ett vaksamt och 

noggrant arbete vilket är viktigt för att rädda liv och hålla kriget på stången. Detta 

gäller även filmer som inte främst berör ett kommande krig, till exempel Hur du 

ska ta hand om en skadad – En film om första hjälpen, I katedern (Mellvig, 1950) 

och Elden är lös – Vi släcker (Husberg, 1950). Civilförsvarsfilmer som Bombat 

hem (Husberg, 1950) och Räddning av instängda under bombade hus (Husberg, 

1950) visar hur ett lugnt och systematiskt beteende räddar liv där det gäller att 

”skynda långsamt”. Panik måste undvikas och kan undvikas genom den 

förberedande träning som ges av civilförsvaret. Det är inte bara viktigt med 

förberedelserna inför ett kommande krig, berättarrösten i Verkskydd (Bergström, 

http://www.amf-film.se/
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1951) propagerar med en uppmuntrande röst att det även är roligt och intressant 

samtidigt som vi får se de fabriksanställda muntert arbeta med verkskyddet. 

Denna typ av både explicita och implicita uppmaningar i form av berättarröst och 

filmbilder som bekräftar varandra förekommer med jämna mellanrum. Det är med 

andra ord svårt att frångå essensen. 

   I filmerna framställs det föreberedande arbetet som rationellt och kalkylerat. 

Inte sällan gestaltas den goda ordningen inne på civilförsvarscentralen där 

exempelvis ett flyganfall bevakas på betryggande avstånd. Genom redigering och 

en saklig voice-over guidas publiken genom de olika stegen från att det fientliga 

flyget identifieras till att bomberna slår ner. Det är ett ofta ett kliniskt 

tillvägagångssätt utan större dramatik vad gäller till exempel pålagd musik.  

   Publiken möter inte bara ett förberett civilförsvar utan även ett krig som 

motsvarar den kalkylerande beredskapen. Krigets irrationella och kaotiska 

omkastningar av medborgarnas vardagsliv ska lösas genom förberedelse. Idag kan 

vissa filmer ses som helt verklighetsfrämmande. Till exempel förklaras det i 

Atombomben – Vad gör man då? att man genom enkla metoder kan minska 

atomvapennedslagets skada, bland annat genom att ta skydd bakom ett träd eller 

under ett skrivbord och att tvätta sig noga efter ett bombnedslag. Detta illustreras 

också av människor som instinktivt följer föreskrifterna vid ett sådant anfall. Att 

det är en atomingenjör som ger råden visar hur civilförsvaret försökte dämpa 

folkets oro, helt i linje med hur Guy Oaks menar att det amerikanska civilförsvaret 

försökte skapa en illusion av trygghet för folket (1994, s. 71). Amerikanska 

civilförsvarsfilmer som Survival Under Atomic Attack (1951) och The House in 

the Middle (1954) gjordes på samma förberedande tema varav den senare visar 

hur välskötta hus bättre klarar av en atombombsattack.  

   Inkvartering på landsbygden (Husberg, 1950) är ett bra exempel på hur 

civilförsvaret ville iscensätta sina förberedande strategier. I filmen förklarar 

berättarrösten med klok stämma vad som händer när stadsfolket blir evakuerat till 

landsbygden. Då har männen på landsbygden ryckt ut i kriget och 

hushållningsproblemen ska lösas genom att stadskvinnorna tar över 

landsbygdskvinnornas kökssysslor, som i sin tur måste sköta om gårdssysslorna. 

Logiken bekräftas genom att vi i en kort köksscen får se hur friktionsfritt det 

faktiskt går till. Flertalet filmer ger skenet av att civilförsvaret alltid har en plan B 

och att så länge alla tar sitt ansvar och är rätt förberedda kan katastrofen hanteras. 

Så fort kriget utbryter i filmerna sätts civilförsvarets arbete igång. Ofta med en 

kamera på sakligt avstånd får vi se hur personalen rusar till sina positioner i 

civilförsvarscentralen. Alla vet sin roll och det finns ingen som ifrågasätter 

verksamheten eller dess organisation. Precis som det beskrivits tidigare illustreras 

detta handlingskraftiga flyt genom att det redigeras mellan varje post som för 

arbetsprocessen framåt. Förberedelsen och beredskapen är god, som det förklaras 

vid krigsutbrottet i Det territoriella luftförsvaret (1951) medan folk skyndar till 

skyddsrummen till lugn filmmusik. Detta bör ses som en lugnande signal om att 

panik inte är nödvändig så länge förberedelsen är god.  

   I Inkvartering på landsbygden frågar en oroad kvinna vem som ska betala för 

evakueringen och får det lugnande svaret: ”Inga bekymmer för det inte, ni har ju 

fri sjukvård, underhållningsbidrag om ni inte kan klara det själv.”
16

 Allt är 
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uträknat och så länge alla är förberedda ges bilden av att krigets destruktiva 

konsekvenser kan minskas radikalt. I slutet av Det territoriella luftförsvaret¸ när 

fienden lidit nederlag sammanfattar berättarrösten det hela med den lugnande och 

övertygande uppmaningen till publiken ”är ni bara beredda så klarar vi oss”. 

Scenen förstärks av ett montage av disciplinerat arbetande civilförsvarspersonal 

spelas upp. Det är inte den enda filmen som civilförsvaret riktar sin röst direkt till 

publiken, det vill säga medborgarna. I filmer som Hur du ska ta hand om en 

skadad och Visa, instruera och öva (Husberg, 1950) uppmanas publiken, det vill 

säga medborgarna, att direkt söka sig till kurser som ges av civilförsvaret eller 

liknande verksamheter för att vara mer redo om olyckan skulle vara framme. 

   Filmer som Socialtjänst i bombad tätort (Husberg, 1950) och Inkvartering på 

landsbygden får även ett lyckligt slut tack vare den förberedda organisationen. I 

de ovan nämnda titlarna rör det sig om en kvinna som får reda på att hennes 

fästman lever, respektive en kvinna som föder en son på utrymningsorten. På så 

sätt visar filmerna att genom civilförsvarsordningen får livet och kärleken en 

fortsatt gång trots krigets yttre omständigheter.  

6.1.2 Kriget drabbar oss alla, men vi kommer att klara oss 

Om inte kriget förekommer direkt i filmerna bygger de åtminstone på träning och 

föreberedelse inför kriget, som till exempel Visa, instruera. öva, 

Eldsläckningstaktik (Holmsen, 1951) och Brandpatrulls uppträdande (1951) som 

är av mer informatorisk karaktär. I filmerna från 1949-1952 finns det framtida 

kriget alltid med som en överhängande skugga och samhällsklimatet är ofta spänt, 

gärna illustrerat med olycksbådande musik medan tidningsrubrikerna rullar fram i 

montage om det spända läget. Inte sällan visar filmerna först upp den folkliga 

idyllen där gemenman lever och som sedan slits sönder av kriget, som till exempel 

i Inkvartering på landsbygden. Medan kameran visar upp en avståndsbild på en 

fridfull lantbygd med runtliggande natur varnar berättarrösten: ”nu råder här lugnt 

och fridfullt. Men tiderna är sådana att vi inte vet hur länge vi får behålla idyllen.”  

   Att kriget kommer att beröra alla är en självklar tematik i civilförsvarsfilmerna. 

I början av Sjukvårdstaktik redigeras det mellan halvliggande och utmattade 

människor i ett bombat hus med svåra yttre skador. Musiken är låg men allvarlig 

medan en berättarröst tar till orda: ”Vilka är det? Det kan vara ni. Ja, era närmaste, 

de mina. Vem ska rädda dem? Det ska ni. Ja, era närmaste, de mina. Alla kan vi 

bli skadade om krigets ohygglighet kommer över oss. Alla måste vi kunna ingripa 

för att rädda varandra.” Sen får vi se berättarrösten förkroppsligad i en pulpit som 

med en allvarsam auktoritet fortsätter sin föreläsning.  

   I Civilförsvaret – En länk i rikets värn får vi i ett montage med avståndsbilder 

och vacker musik se vad som kan drabbas och gå förlorat vid ett kommande totalt 

krig: landbygden med det anrika jordbruket, fisket, vår vackra natur, den moderna 

staden, lekande barn och kyrkan (se bild 1 och 2). Allt bildar tillsammans en 

sammanlänkade referenspunkter för det svenska folket att sluta upp kring. 

Berättarrösten förtydligar ”Vad som än kan komma gäller det sannolikt hela 

landet och hela folket och därmed blir det också civilförsvaret som får ta upp 

kampen.” För att illustrera hur civilförsvaret menade att kriget skulle komma att 

krypa ända inpå familjen, den allra privataste samhällssfären, lät man de korta 

instruktionsfilmerna Gasmask typ A (1951) och Folkgasmasken (1951) att utspela 

sig hemma i trädgården där föräldrarna hjälper barnen att ta på sig gasmaskerna 
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varefter de i slutet av filmen tillsammans går mot kameran som en uppvisande 

förebild. I flera av filmerna iscensätts bilden av hur kriget hotar att drabba det som 

medborgarna tros hålla som allra kärast. Den generella retoriken lyder att kriget 

som drabbar allt och alla blir alla medborgares angelägenhet och engagemanget 

ska ske därefter. 

 

  
Bild 1 och 2. Land värt att försvara (Civilförsvaret – En länk i rikets värn). 

 

   Men även om det kommande kriget i filmerna beskrivs som totalt och drabbar 

alla är det paradoxalt nog ett väldigt anonymt krig som inte sällan drabbar den 

fiktiva staden Åköping, som i Ordningstjänst och Socialtjänst i bombad tätort.
17

 

Men att det är Sverige som nation som ska försvaras är det ingen tvekan om när 

det propageras för att ”Vårt vackra land är värt att försvara” (slutkläm i bland 

annat Civilförsvaret rycker ut). Mot vem landet ska försvara sig mot och vem som 

är den anfallande fienden specificeras dock aldrig i explicit mening, om ens på 

något sätt.  

   Filmerna duckar inte för att kriget kommer att kräva offer men de förmedlar 

också hopp om att det finns goda förutsättningar för att överleva om medborgarna 

följer civilförsvarets föreskrifter. Medborgarnas materiella tillvaro får till exempel 

inte påverka deras agerande i ett kommande krig. Det markeras tydligt i 

Utrymning från tätort (Husberg, 1950) där en kvinna vill packa ner så många av 

hennes ägodelar som möjligt till utrymningsorten men blir påmind om 

civilförvarets restriktioner. Det hela sker med ett medvetet överdrivet bildspråk 

med kamerapanorering över alla väskorna och hur kvinnan upprört insisterar att få 

ta med sig en prydnadspokal. På så sätt förmedlar filmen ett oproblematiskt 

medborgarideal med sunt förnuft för att göra det självklart för publiken att vissa 

förluster och andra levnadsvillkor måste accepteras vid ett kommande krig. Detta 

gäller även barn, som i Inkvartering på landsbygden. Pojken Lasse sitter 

nedstämd i skolbänken för att han saknar sin far i staden och vill åka hem, varpå 

läraren med en uppmuntrande myndighet råder Lasse att skriva till fadern ”och 

rita några gubbar till så ska du se att han svarar.”  

   I slutet av Bombat hem förenas dotter och mor framför sitt raserade bostadshus 

lyckliga över att återse varandra samtidigt som det tidigare berättats att hela östra 

staden är söderbombad. Mer radikal är slutet i Atombomben – Vad gör man då? 

där kameran från avstånd visar en atombomb som slår ner på avstånd någonstans i 

Sverige varefter det redigeras till innandömet i skyddsrummet vars dörr stabilt står 
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 Staden Åköping figurerar även i följetångserier i Tidskrift för Sveriges Civilförsvar (t.ex. 1951:2, s. 21). 
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pall för bombens verkningar och alla människor där inne får antas av publiken att 

ha överlevt. Genom att i slutet av filmerna visa upp hur människor klarar sig med 

livet i behåll och återförenas med sina älskade trots krigets destruktiva verkningar 

skapar en narrativ slutkläm där det ytterst gäller att vara tacksam att ha klarar sig. 

6.1.3 Alla måste vi hjälpas åt och hålla samman 

Som jag har visat tidigare avsåg civilförsvarets verksamhet att beröra hela den 

svenska befolkningen och det fanns till och med lagstiftade utbildningskrav. Alla 

skulle med, kvinnor och män, gamla och unga. Alla skulle hjälpa till efter bästa 

förmåga (se bild 3 och 4). I kapitlet tidigare har jag visat hur det framtida kriget, 

precis som i Storbritannien under Andra världskriget beskrevs som ett ”peoples 

war”, ett krig som berör hela folket. Filmerna kan dessutom tolkas som en 

spegling av civilförsvarets landsomfattande målgrupp, det svenska folket, om än 

lite snedfördelad i representation och maktfördelning. Även om kvinnorna i 

civilförsvaret främst syns som lydiga sjuksköterskor och underställda 

administratörer finns det enstaka men goda exempel på handlingskraftiga kvinnor 

på ansvarsfulla positioner. I Bombat hem blir ett kvinnligt civilförsvarsbefäl 

instängd med en grupp människor i ett skyddsrum under ett bombat hus. Kvinnan 

tar bestämt befälet och ser till att de skadade människorna i skyddsrummet tas om 

hand om. I civilförsvarscentralen på de drabbade orterna förekommer medborgare 

av båda könen och även ungdomar. En film som Ordonnans visar även hur 

ungdomarna behövs och hur de blir behandlade med likvärdig respekt som den 

vuxna civilförsvarspersonalen och får ansvarsfyllda arbetsuppgifter. I 

Civilförsvaret – En länk i rikets värn tilltalar civilförsvaret direkt till medborgaren 

i första person: ”även du” måste vara redo och utbildad. ”Alla måste med, annars 

kan det gå så här” varpå det redigeras till en scen med en sabotör som spränger en 

transportvagn. Men även om civilförsvaret driver linjen att alla måste engagera sig 

är det tydligt att det behövs en tydlig delegering där en ska leda och de andra ska 

lyda och att detta måste respekteras för att civilförsvarets verksamhet ska fungera 

effektivt (se Bild 5).  

 

  
Bild 3. Alla måste hjälpa till (Civilförsvaret -      Bild 4. Drabbade hjälper drabbade                

 En länk i rikets värn).             (Civilförsvaret – En länk i rikets värn). 

 

   Filmer som Utrymning från tätort och Inkvartering på landsbygden spelar 

mycket på att det är viktigt att alla solidariskt hjälps åt för att göra det bästa av 

situationen. Den senare visar till exempel hur friktionsfritt mötet mellan stads- och 

landsorten blir när folket från staden ska inkvarteras på landsbygden. Folket på 
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lantsorten verkar väldigt tillmötesgående och förstående till att inhysa främmande 

människor i sina hem. Sammanhållningen och förståelsen är god. I den senare 

filmen förklarar berättarrösten om vikten av att alla ska hjälpas åt efter bästa 

förmåga för att skapa en trivsam miljö, även de gamla som i filmen dukar 

middagsbordet. Liknande solidaritetsretorik finns i den brittiska 

civilförsvarsfilmen The Waking Point (1951) där samhället sluter upp tillsammans 

i en kritisk situation.  

 

  
Bild 5. En skall leda, de andra skall lyda            Bild 6. Den lata medborgaren  

(Sjukvårdstaktik).                (Utrymning från Tätort). 

 

   Det förekommer även motbilder till den hjälpsamma och tillmötesgående 

medborgaren. I Socialtjänst i bombad tätort vill en tjurig äldre man inte inhysa två 

yngre kvinnor, men han läxas genast upp av ett civilförsvarsbefäl som påpekar att 

landet befinner sig i krig och då måste man hjälpas åt. Den äldre mannen ändrar 

sig snabbt när befälet visar en lagparagraf som binder mannen att inhysa folk från 

tätorten. Betydligt grövre är porträtteringen av mannen som är ointresserad av att 

förbereda skyddet på fabriken i Verkskydd. Mannen sitter uttråkad och röker en bit 

från sina muntert arbetande kollegor medan berättarrösten förklarar med 

fördömande ton för publiken att sådan likgiltighet tyder på ”att man vet allt men 

ingenting”. Liknande avbildning förekommer i Utrymning från tätort där en 

suspekt man som säger sig ha sjukintyg och inte ska behöva arbeta kommenteras 

misstänksamt av civilförsvarspersonalen att han inte ser särskilt sjuk ut och att 

mannens sjuktillstånd bör kontrolleras (se bild 6). Det är intressant att denna typ 

av motbild endast är manligt representerad. 

   Genom att filmerna både visar hur större grupper och individer hjälps åt i kriget, 

till exempel när folk tillsammans dra fram kroppar ur bombade hus eller när 

enskilda tar ansvarsfulla roller i svåra situationer, ger filmerna ett solidariskt djup 

i den önskade medborgarrollen med både föredömen och motbilder. 

6.2 Näranalys 

Näranalysen delas upp i två fall, Bombad stad och Sabotage. Valet av de två 

filmerna grundar sig främst på den popularitet och efterfråga som fanns på 

filmerna, vilket jag visat på tidigare i kontextanalysen. Dessutom representerar 

filmerna två typer av invasionshot: i Bombad stad det yttre militära och i 

Sabotage den inre av spioner och sabotörer. 
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   Analyserna görs i löpande text men med samma rubriktematik som för 

översiktsanalysen men med vissa modifikationer för att anpassas till filmernas 

innehåll. Separat handlingsreferat till filmerna finns som bilagor. 

6.2.1 Bombad stad (Ericson, 1949) 

Efter att ha ätit frukost med sin fru i början av filmen går mannen till jobbet med 

hjälmen och gasmasken som en symbol för den vanlige medborgarens beredskap. 

Det sker subtilt då varken kamera eller redigering uppmärksammar det explicit 

och beteendet framställs därför som en instinktiv självklarhet varje svensk borde 

anamma vid krig. På Åköpings gator arbetar folket för fullt med förberedelser för 

att möta kriget och soldater åker förbi i transportfordon. Till allvarlig musik 

verkar kameran betydligt mer intresserad av att betrakta de arbetande 

människorna än mannen som är på väg till jobbet och vid fyra tillfällen dröjer 

kameran kvar vid de arbetande medborgarna. Det är ett upplysande perspektiv där 

civilförsvaret på distans visar upp bilder från ett framtidsscenarium (se bild 7).  

   Stadens beredskap är god och när ett främmande flyg identifieras på radarn för 

kontinuitetsklippningen publiken genom civilförsvarets koordinerade beredskap. 

Från avståndsbilder på stora radarapparater vid kusterna förflyttar sig sen 

händelseförloppet genom redigering inåt, ända in till civilförsvarscentralen ”i det 

svenska urberget”. Trots den narrativa förflyttningen inåt organisationen förblir 

kameraperspektivet distanserat och kontrollerat, det skapar ett nyktert 

myndighetsperspektiv som från visst avstånd vill visa upp för medborgarna vad 

det är som sker och hur det sker. I denna del av filmen skapas en 

myndighetsdistans mellan det privata och offentliga, mellan publiken och 

civilförsvaret (se bild 8).
18

 Från att ha börjat ur ett privat medborgarperspektiv 

med fokus på enskilda individer (med mannen som äter frukost med sin fru) 

skiftar filmen successivt över till myndighetens blick med ett mer distanserat 

förhållningssätt och allvarsam berättarröst som förklarar för publiken vad som 

händer när fientligt flyg kränker det svenska territoriet. Allt sker till svag men 

spänningshöjande musik. Tillslut övergår filmen till ren informationsfilm med en 

man som i halvbild lugnt och avslappnat föreläser vid en karta över staden. I olika 

klipp får publiken sen se hur personalen sitter vid sina poster och får på så sätt det 

bekräftat att allt går som planerat, kameran är fortfarande placerad med viss 

distans från händelserna. Allt som allt ger det en trygg och kontrollerad signal till 

publiken om civilförsvarets beredskap. Filmens berättarröst deklarerar 

sammanbitet men självsäkert att ”här i civilförsvarets högkvarter råder lugnet före 

stormen.” I olika klipp får vi se hur gatorna i Åköping ligger föredömligt tomma 

och sjuksköterskorna förbereder sitt kommande arbete. Till viss del skildrar 

filmen även de militära förberedelserna, men skillnaden är att det sker med 

betydligt mer distanserade avståndsbilder där individen försvinner i gruppen, till 

skillnad från civilförsvarets förberedelser som är mer individfokuserade med en 

relativt intimare kamerablick. Detta kan ses som att det militära försvaret mer ses 

som något offentligt medan civilförsvaret blir till en symbios mellan den privata 

                                                                                                                                                         

 
18

 Längre fram i filmen när fienden anfaller förekommer dock en scen då kameranärvaron är betydligt intimare i 

civilförsvarscentralen och där publiken förs närmre inpå det pågående räddningsarbetet. 



 

 38 

och offentliga sfären vilket också förstärks med bland annat den senare 

korsklippningen mellan skyddsrummet och civilförsvarscentralen. 

 

  
Bild 7. Medborgarna förbereder för krig  Bild 8. Ur myndighetens perspektiv. Kvinnor i        

 (Bombad stad).  civilförsvarets tjänst (Bombad stad). 

 

   När flyglarmet i Åköping tjuter sker det i åtta närbilder på larmmegafoner över 

staden vilket ger intrycket av ett utbyggt larmsystem som når ut till alla när det väl 

gäller. Larmljudet fortsätter sen som ett eko medan vi i två klipp får se två 

svetsare stanna upp i arbetet respektive en buss som stannar vid ett hus och 

släpper av folk som går mot skyddsrummet. Båda visas upp ur ett stilla och 

betraktande avståndsperspektiv och människorna handlar i lugn. Filmen fortsätter 

sen närmre inpå de enskilda medborgarna. I en långsam svepande 

kamerapanorering får vi se människornas oroliga ansikten i skyddsrummet medan 

vi hör en klockas nervösa tickande i bakgrunden. Stämningen är dock kontrollerad 

och medborgarna verkar vara förberedda att möta kriget. Filmen ger på så sätt 

både mänskliga drag till karaktärerna i form av orolighet inför krigets fasor och en 

kontrollerad önskvärdhet som publiken ska identifiera sig med. Pendling mellan 

det privata (enskilda medborgare) och det offentliga (civilförsvarsmyndigheten) 

sker genom hela filmen, men gränserna är inte alltid tydliga. I slutet av filmen 

ligger paret från filmens inledning i sin säng och mannen reflekterar över dagens 

händelser i tydligt uppmanande ordalag: ”Kommer du ihåg vad vi var förbannade 

förra året när vi åkte på utbildning i civilförsvarets sak? Det var i alla fall det som 

räddade stan för oss idag. Och kanske livet på en massa människor också” (se bild 

10). Paret är utbildat i civilförsvarets tjänst och i alla fall mannen har deltagit i 

arbetet under dagen. På så sätt bjuder filmen in civilförsvaret i den privata sfären 

som en slags symbios med den offentliga.  

   Filmen börjar och slutar i sovrummet, från morgon till kväll och ger skenet av 

att kriget förts som en vanlig åttatimmars arbetsdag och slutar vid mörkrets 

intrång. Kriget framstår på så sätt som något rationellt och hanterbart, ett jobb 

som måste göras rutinmässigt som alla andra. 

   Att det framtida kriget hotar den nuvarande fredsidyllen och att det kommer 

drabba alla konstateras av berättarrösten i filmens inledning som talar direkt till 

den enskilde individen medan kameran zoomar in parets lägenhet i Åköping:  

 
”En stad någonstans i Sverige. En stad där kanske du hör hemma. Eller du eller du. 

Och där människor lever fredligt skapande arbete för den dag som är och för 

kommande generationer. Men våra förhoppningar, våra drömmar, allt kan en dag 

hotas, kanske förintas om vi inte står vakt för vår frihet och vår rätt att leva i fred. 

Och staden Åköping kan vara din eller din eller din.” 

 



 

 39 

Och mycket riktigt drabbar kriget Åköping. Ur ett fågelperspektiv från det 

fientliga flyget får vi se hur bomberna regnar ner över staden. Det sker 

odramatiskt och utan musik, bortsett från ljudet från flygplanen. Kriget har sina 

offer även i civilförsvarets välorganiserade värld vilket senare bekräftas när det 

framgår att evakueringståget har bombats med minst 100 personer döda, något 

som vi dock inte får se i bild. 

   Trots bombningarna sitter herr och fru Björk kvar i sin lägenhet och vägrar att 

följa med civilförsvarspersonalen ner i källaren tillsammans med de andra i huset. 

Fru Björk förklarar upprört: ”Vi har bott här i 35 år och är det meningen att vi ska 

dö så gör vi det hellre här bland våra kära möbler och tavlor än nere i källaren.” 

Men när en bomb slår ner vid fönstret ändrar sig paret sig och beger sig mot 

dörren. När fru Björk desperat sträcker sig efter en pokal som hon vill ha med sig 

börjar hela lägenheten att rasa samman och det är oklart om de tre klarar sig 

oskadda därifrån (se bild 9). Budskapet är tydligt: den materiella tillvaron måste 

sättas åt sidan i tider av krig. Det förstärks av att scenen tidigare utspelade sig nere 

i skyddsrummet där det redigerades mellan enskilda människors allvarliga och 

oroliga ansiktsuttryck. Scenen med paret Björk och dess konsekvenser ställs på så 

sätt i kontrast till scenen i skyddsrummet där stämningen för visso var spänd och 

orolig men på tryggt avstånd från bombnedslagen. I scenen efter med paret Björk 

berättas det hur läget i staden har förvärrats av anfallet. 

 

  
Bild 9. Fru Björk stäcker sig desperat              Bild 10. Dagen slutar väl (Bombad Stad). 

efter en prydnadsvas (Bombad Stad). 

 

  På härberget glider kameran i en panorering över de drabbade och trötta 

människorna som har evakuerats dit varpå det redigeras till ett gift par som frågar 

en kvinnlig administratör vad de ska göra som har förlorat allt och ger det 

självklara svaret: ”Men ni lever ju och ni kan arbeta för vårt land.” Men mannen 

tillägger att fabriken är förstörd varpå det redigeras till administratören som ler 

vänligt men omyndigförklarande och ger det uppmuntrade svaret: ”Fabriken! Ni 

är ju räddade, inte sant. Landet behöver er. […] Huvudsaken är att man vill att det 

ska ordna sig och att man håller ut.” Kvinnans/civilförsvarets argumentation 

förstärks av att publiken får se henne direkt framifrån i halvbild (se bild 11 och 

12). På detta och liknande självsäkra sätt berättar filmen att i krig råder andra 

spelregler som måste accepteras och ytterst gäller det att vara tacksam över att 

man klarar sig med livet i behåll. Det gäller bara att hålla ut tills krisen är över. I 

filmens slutscen, när det gifta paret kryper till sängs och begrundar dagens 

händelser konstaterar berättarrösten med en betydligt mer lättad stämma än 

tidigare: ”När natten fallit på ligger Åköping stilla och tyst. Staden har fått sina 

sår men den lever allt jämnt, den har inte gett upp.”  
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Bild 11 och 12. ”Men ni lever ju och ni kan arbeta för vårt land” (Bombad stad). 

 

   Att alla måste hjälpas åt i kriget är lika tydligt i Bombad stad som 

översiktsanalysen har visat. Båda könen finns representerade i civilförsvarsarbetet 

liksom bland de drabbade (men det görs aldrig någon explicit poäng genom 

filmens narrativ eller med specifika kamerafokuseringar). 

   Berättarrösten talar om för oss att det är ett svårt fientligt anfall men att ”vi 

måste klara det här tillsammans. […] Det gäller att handla snabbt men också efter 

ett genomarbetat system.” De som anmäler sin hjälp belönas av glad tacksamhet, 

som när förstärkning anländer till civilförsvarschefen i slutet som glatt säger att 

Åköping nog ska klaras om de bara hugger i en stund till. Det är anmärkningsvärt 

att musik ofta är frånvarande vid liknande tillfällen som annars kunde motivera en 

munter musikslinga. Scenen är ett exempel på hur civilförsvaret vill visa att 

hjälpsamhet och sammanhållning följs åt och visar vägen till en envis och 

lyckosam motståndskraft. Detta gestaltas även ute i staden där medborgarna 

tillsammans gräver i husrasen efter levande kroppar. Den totala uppslutningen 

kring stadens försvar beskrivs som en självklar plikt. 

6.2.2 Sabotage (Johnson, 1951) 

Tidigt för filmen oss till Sabonien där spioner och sabotörer utbildas. Publiken 

möts först av en mäktig pelaringång till landets spioncentral filmat från låg 

kameravinkel med dramatisk musik för att ge ett respektingivande intryck av 

fienden (se bild 13). Genom ett kikhål från spionchefens kontor får publiken 

senare se in i undervisningssalen från en hög kameravinkel där en föreläsare 

undervisar med en karta över Norden i bakgrunden (se bild 14). Inte nog med att 

publiken får se Sabonien utbilda spioner och sabotörer utan även spioner som 

spionerar på spioner. 

   De nyutexaminerade spionerna och sabotörerna från Sabonien skickas till 

Sverige för att försvaga landet och dess folk. I filmen varnar berättarrösten 

återkommande och allvarsamt om spioner och sabotörer. För att motverka 

femtekolonnerna och deras agenter krävs det att ”ordning, ansvar, vaksamhet följs 

åt.” Detta är de främsta föreberedande strategierna som alla svenska medborgarna 

måste vidta och filmen är en slags kavalkad av korta sammankopplade tablåer 

som visar hur det går när detta inte anammas respektive följs åt.  

 



 

 41 

  
Bild 13. Saboniens spioncentral (Sabotage).         Bild 14. Spionchefen spionerar på  

 sabotageföreläsningen (Sabotage). 

 

   Filmens narrativa struktur vilar till stor del på att sätta icke föredömliga exempel 

mot föredömliga och visa på dess respektive konsekvenser, nästan alltid med en 

förtydligande berättarröst för att förstärka vikten av att vara vaksam. Bland annat 

används en industri som inte har ordning och reda som ett exempel på ett tacksamt 

mål för en sabotör. Genom korta etableringsbilder på en skräpig industrilokal 

visar kameran med en straight-on vinkel hur en sabotör dränker in i en trasa i olja 

och slänger den i en skräphög (se bild 15). Konsekvensen visas omedelbart genom 

att det redigeras till samma industri i full brand till ljudet av dramatisk musik och 

en upprörd berättarröst. Motsatsen finner vi förstås i en industri som inte tillåter 

slarv och oordning. En föreståndare slänger en liknande trasa i papperskorgen och 

med demonstrativ tydlighet redigeras det till en närbild på papperskorgen när 

trasan slängs i. Senare upptäcker en anställd en brinnande cigarett som en sabotör 

slängt i en brandfarlig lokal (se bild 16). Med dessa två och liknande scener 

försöker filmen övertyga publiken om den positiva korrelationen mellan ”ordning, 

ansvar, vaksamhet” och motverkningen av sabotage. I båda fallen (och i 

industribranden efter det första exemplet) finns det en betydligt större närvaro i 

kameraarbetet med svepande närbilder och en kamera som i rör sig i händelserna 

centrum. Detta gäller även på flera andra ställen i filmen och skiljer sig på så sätt 

med Bombad stad som i större utsträckning har ett kameraarbete med en mer 

distanserat myndighetsperspektiv. På så sätt kryper det inre hotet närmare 

publiken.  

 

  
Bild 15. Den stökiga fabriken (Sabotage).             Bild 16. Den ordningsamma fabriken där  

             sabotageförsök upptäcks (Sabotage). 

 

   Men vaksamhetsidealet gäller inte bara på industrierna. Varje svensk bör akta 

sig för att tala öppet om hemliga ärenden utanför tjänsten: ”Ett enda förfluget ord 
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kan få oanade konsekvenser” varnar berättarrösten för oss medan en kvinnlig 

spion läser militärdokument som en man slarvigt lämnat obevakade i en tågkupé. 

Genom spänningshöjande kontinuitetsklippning iscensätts scenen som en thriller, 

där den kvinnliga spionen nästan blir påkommen av dels en slumrande man i 

kupén och mannen som på väg till köksvagnen kommer på att han glömt sin 

plånbok och går tillbaka till sin kupé där spionen läser hans hemliga dokument. 

Scenen berättas enkelt med stilla kameravinklar där det är med redigeringen som 

civilförsvaret iscensätter det rådande thrillerklimatet i Sverige och visar på 

godtrohetens risker. Spänningshöjande musik används märkligt nog inte (som i 

övrigt används betydlig mer än i Bombad stad). Det gäller för allmänheten att hela 

tiden vara på sin vakt och inte avfärda ett avvikande beteende, ”bort med 

godtryggheten, säg aldrig sånt händer aldrig här” poängterar berättarrösten tidigt i 

filmen. Senare i filmen understryks vikten av tystnadsplikten när en kvinnlig 

spion lockar fram hemligheter från en berusad militärofficer som senare leder till 

ett dödligt sabotagedåd på ett militärtåg (se bild 20).  

   Thrillergenren används i flera andra scener, bland annat när en femtekolonnare 

försöker bugga en telefon inne på ett militärhögkvarter (en tydlig symbol för det 

inre hotet). I tre konventionella och stilla straight on kameravinklar beordrar de 

vaksamma officerarna mannen att öppna sin väska som då försöker slå sig 

därifrån men hindras vid dörren av en vakt med pistol (se bild 18). Publikens 

vetskap om sabotörens intensioner väcker en skadeglädje när de skickliga 

militärerna avvärjer buggningsförsöket.  

   Liknande klassiska spiongenregrepp används i andra delar av filmen för att visa 

upp den rådande situationen i det svenska samhället: spioner möts på en parkbänk 

i trenchcoats, utbyter information eller signalerar hemliga tecken på en pub och i 

filmens inledning saboterar en sabotör en flyganläggning iförd rock och hatt (se 

bild 17). Det finns även en genomgående tendens i filmen att använda ett 

lågvinklat kameraarbete och även viss effektanvändning av ljus och skuggor (till 

exempel inne i Spindelns högkvarter) vilket också kan kopplas till genregrepp i 

sammanhanget. Detta skiljer sig från Bombad stad som använder en mer saklig 

straight on kameraestetik. Men i båda fallen fungerar filmernas olika 

förhållningssätt i kameraarbetet som försök att skapa önskad effekt hos publiken. I 

Bombad stad görs det genom saklighet, i Sabotage genom att mer spela på 

känslor. De flesta av översiktsanalysens filmer sluter upp kring Bombad stads 

sakliga estetik. 

 

  
Bild 17. Sabotörer träffas på parkbänk iförda     Bild 18. Sabotör tas på bar gärning (Sabotage). 

rock och hatt (Sabotage).  

   Tillskillnad från Bombad Stad börjar kriget i Sabotage inifrån och fienden 

beskrivs närmast som en planterad samhällsparasit och berättarrösten refererar till 
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den svenska sabotageledaren som Spindeln.
19

 Redan i filmens inledning 

deklarerar berättarrösten den rådande situationen: ”Svenska folket har fått bevis 

för att spioner och sabotage bedrivs mot vårt land. Vi måste vara beredda på 

allt.”
20

 Kriget har med andra ord redan infunnit sig och fienden kan finnas runt 

varje hörn. Det är förvisso ett krig som främst riktar sig mot industrier och 

ämbetsverk men indirekt är det givetvis ett hot mot hela det svenska folket och 

dess stridsvilja. Inne på Spindelns spionkontor får publiken med en svepande 

lågvinkelkamera se affischer på väggarna med slogans som ”Ner med 

krigshetsarna” och ”Frihet åt alla” (se bild 19). Det ger en signal om att 

femtekolonnarna även för ett psykologiskt krig mot svenska folkets kampvilja. I 

slutet av filmen när Spindeln och hans kumpan är jagade av polisen får vi se 

spionernas bil försvinna i horisonten varpå en polisbil snart följer efter. Samtidigt 

deklarerar berättarrösten att ”[…] främmande agenter redan nu verkar i vårt land, 

så väl vissa utlänningar som svenska landsförrädare.” Fienden är alltså bland oss 

just i detta ögonblick. Den betryggande tanken att även om kriget slår till hårt 

kommer stora delar av folket att klara sig finns inte på samma sätt här som till 

exempel i Bombad Stad. Medborgarnas enda hopp fästs således vid deras egen 

beredskap och uppmärksamhet mot spioner och sabotörer i deras omgivning, på så 

sätt kan olyckan bäst undvikas. 

 

  
Bild 19. Hemma hos Spindeln.                Bild 20. Kvinnlig spion lirkar fram  

              försvarshemligheter (Sabotage). 

 

   Till skillnad från de övriga civilförsvarsfilmerna är det i Sabotage mer fokus på 

fienden än på allmänhetens agerande. Men eftersom filmen scen för scen i princip 

utgår från att spioner och sabotörer kan finnas överallt är det uppenbart att 

motståndet mot spioneri och sabotage i slutändan hänger på varje enskild 

medborgare. Alla måste hålla ögonen uppe, ingen får tumma på försiktigheten. 

Precis som Marie Cronqvist visar att svenskarna uppmuntrades att bli 

privatdetektiver vid tiden för filmens premiär spelar filmen på samma tema. 

Berättarrösten avslutar med: ”Var vaksam. Anmäl snarast om ni misstänker 

spioneri eller sabotage.” Det inre hotet måste bekämpas gemensamt.  

                                                                                                                                                         

 
19

 Även i Civilförsvarsstyrelsens broschyr Om Kriget Kommer är spindeln en symbol för spioneri och sabotage 

(Civilförsvarsstyrelsen, 1952, s. 18). 
20

 Säkerligen refererar citatet till spionaffären med Hilding Andersson som dömdes för spioneri i november 

1951, Sabotage hade premiär i februari 1952 (Cronqvist, 2004b, s. 149). 
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6.3 Sammanfattning av filmanalysen: Hur beskriver 

filmerna medborgarens roll i krig? 

Jag har visar hur civilförsvarsfilmerna från 1949 till 1952 ger vissa tydliga 

signaler om hur medborgarrollens önskade karaktär under krig bör vara. Inte 

sällan förtydligas denna bild av att publiken får budskapet dubbelt från 

berättarrösten som bekräftar det som sker i bild. För det första understryks det 

tydligt att det krävs en landsomfattande förberedelse för att skapa en god 

beredskap och minska krigets destruktiva verkningar. Detta gestaltas av 

förberedelsernas matchning med krigets nedslagskraft då filmerna gång på gång 

visar hur civilförsvaret och befolkningen står emot det fientliga anfallet. Filmerna 

propagerar för vikten av en vertikal förberedelse från högsta ort ner till 

gräsrötterna. Med hjälp av den förberedda organisationen ges uppfattningen att 

vardagslivet ändå kan ha sin fortlöpning i krigets tillvaro. Den breda 

uppslutningen visas bland annat genom att filmerna pendlar mellan ett individ- 

och myndighetsfokus och vad gäller kamerans respektive distans till karaktärerna 

och händelserna. Filmerna skildra på så sätt civilförsvarets kluvna karaktär (civil – 

försvar) vad gäller åtskillnaden och symbiosen mellan det privata och det 

offentliga, mellan medborgare och myndighet.  

   Det finns ett löfte från central ort att beredskapen är god, men filmerna pekar i 

sin tur på att en motprestation från medborgarnas sida krävs för att krigets 

kaotiska tillvaro ska lyckas bemästras till fullo. Denna motprestation uttrycks 

bland annat direkt och indirekt genom att berättarröster uppmanar medborgarna 

att söka sig till förberedande utbildningar inom civilförsvaret. Med en narrativ 

struktur som visar på föredömligt och icke föredömligt beteende med respektive 

konsekvenser propagerar även civilförsvaret för att medborgarna ska följa deras 

praktiska instruktioner vid händelse av krig. 

   Är inte kriget direkt närvarande finns det alltid som en överhängande skugga, 

till exempel i form av bildmontage med tidningsrubriker om det spända läget. I 

filmerna beskrivs kriget som något som kommer att drabba hela samhällskedjan 

ända ner till enskilda familjer och individer. Genom att handlingen och 

kameraarbetet går närmre inpå enskilda medborgare skapas en identifikation hos 

publiken som civilförsvaret försöker utnyttja när de projicerar sin önskvärda 

medborgarbild. Filmerna vill få kriget att bli gemene mans angelägenhet och 

engagemanget ska ske därefter. Genom att medborgarnas hem och liv rasar 

samman visar filmerna hur kriget skapar radikala förändringar i vardagslivet som 

medborgarna måste lära sig att leva med. Den materiella tillvaron måste sättas åt 

sidan, ytterst gäller det att vara tacksam att ha livet i behåll och det gäller att hålla 

ut så länge krisen varar.  

   Alla medborgare måste vara med på tåget för att krigets ska bemästras på bästa 

sätt. Kvinnor och män, gamla och unga, alla har sin plats och alla kan göra något 

för att förbättra situationen. Nästan uteslutande sker det med ett neutralt 

kameraberättande där det mer är fråga om vilka som syns i bild, till exempel i 

scenerna med civilförsvarets räddningsverksamhet. Det förmedlas en känsla av en 

relativ jämbördighet inför krigets konsekvenser där till exempel ungdomar 

behandlas med likvärdig respekt inför de vuxna, och kvinnor ges i viss 

utsträckning handlingskraftiga roller. Medborgarna jämställs också i det att deras 

yrken och samhällspositioner inte berörs. Filmerna förespråkar även en 
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brobyggande sammanhållning i samhället som bland annat tar sig uttryck i den 

solidariska föreningen mellan landsort och stadsbygd när stadsborna ska 

inkvarteras på landsbygden. Det är anmärkningsvärt att det inte görs med mer 

explicita stildrag utöver berättarrösten som fungerar som civilförsvarets språkrör i 

filmerna. 

   Men det ges också motbilder för hur medborgarengagemanget inte önskas vara. 

Det handlar om den lata, själviska och ointresserade medborgaren som även i 

bildspråket hamnar i periferin av den övriga gemenskapen. 

   Det kan också tilläggas att civilförsvarspersonalen kan ses som en normativ 

spegling av hur medborgarrollen önskades vara. I filmerna ger den engagerande 

civilförsvarspersonalen intrycket av att omfatta ett brett medborgarspektrum där 

unga och gamla av båda könen finns representerade. Eftersom civilförsvarets 

organisation och verksamhet riktade sig till den civila befolkningen i stort 

representerar därför varje enskild civilpersonal en enskild medborgare. De är 

alltid förberedda, lugna, disciplinerade, tålmodiga och överseende men bestämda i 

sin delegering i krigets omtumlade kaos. 

   I övrigt kan filmerna även ses som illustration för ett skifte i 

informationspolitiken efter Andra världskriget. Under kriget var SIS underställd 

utrikesdepartementet vars verksamhet i hög grad gällde kontrollen av den externa 

spridningen av information till utlandet. Civilförsvarsstyrelsen å sin sida stod 

direkt under inrikesdepartementet och vände istället blickarna inåt. Genom att 

bland annat visa upp det som kunde gå förlorat vid ett kommande krig försökte 

man genom filmmediet som en centripetal motor skapa en gemensam nationell 

bild som det svenska folket kunde samlas kring och försvara i den nya tiden av 

oro (j.m.f. i Jönsson m.fl., 2004, s. 33).  
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7 Framtida forskning 

Min uppsats om civilförsvarsfilmerna under perioden 1949-1952 är på intet sätt en 

heltäckande redogörelse för civilförsvarets filmverksamhet. Det finns flera andra 

ingångs- och sidospår i forskningen på ämnet. 

   Under undersökningsperioden, som skedde under Kalla krigets första 

spänningspik producerades ett stort antal filmer i förhållandevis till åren efter 

1952. Men mellan 1959-1964 skedde ytterligare en stegring i produktionen, om än 

i modest jämförelse (sammanlagt nio filmer). Detta sammanträffade dessutom 

med Kalla krigets andra spänningspik som kulminerade med Kubakrisen 1962. En 

intressant utgångspunkt hade varit att undersöka hur dessa filmer var förankrade i 

samtidens inrikes- och utrikespolitiska händelser.  

   Kort efter min undersökningsperiod bildas inom civilförsvaret 1954 

Beredskapsnämnden för psykologiskt med anledning av rädslan för den 

psykologiska krigsföringen. En undersökning om Beredskapsnämndens eventuella 

förhållande och strategier rörande filmmediet är en annan möjlig vidareutveckling 

av ämnet.  

   Kalla kriget är en av uppsatsens inkörsportar och en uppföljning av dess 

audiovisuella uttryck och avtryck i Sverige decenniet efter Andra världskriget 

hade kunnat bygga vidare på den tematiken. Här skulle traditionella biograffilmer 

som High Treason (Boulting, 1951), Walk East on Beacon (Werker, 1952) och 

relevanta smal- och journalfilmer kunna undersökas ur olika perspektiv. I AMF:s 

sökdatabas finns det till exempel en mängd försvarsrelaterade filmer varav vissa 

säkerligen visades för allmänheten. 

   Det återstår fortfarande mycket forskning att bedriva kring den statliga 

filmproduktionen och filmanvändandet efter kriget. Efter Andra världskriget drevs 

informationsverksamheter på flera välfärdspolitiska områden. Att likt min uppsats 

undersöka andra myndigheters eventuella filmstrategier hade varit högst önskvärt 

för att bredda forskningsfältet. Med Civilförsvarsstyrelsen som ett least likely case 

har jag visat att förekomsten av liknande filmverksamheter troligen existerade. 

Och hur arbetade egentligen Kommittén för social upplysningsfilm? Hur 

påverkade Andra världskrigets omständigheter produktionen och spridningen av 

upplysnings- och propagandafilmer i Sverige efter kriget. Det finns uppgifter som 

pekar på att det skedde en ökad trend inspirerad från USA men det saknas 

forskning som kan bekräfta det.  
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8 Bilagor 

8.1 Handlingsreferat till Bombad Stad 

Det är morgon i staden Åköping någonstans i Sverige. Ett gift par äter 

frukost och efteråt ger sig mannen iväg till sitt jobb med hjälmen och 

gasmasken i beredskap. I staden arbetar folk med förberedelser inför ett 

kommande krig. Det rapporteras att staden Västerköping har bombats och 

att kriget troligen kommer att dras mot Åköping. En berättarröst redogör för 

civilförsvarets beredskap vid flyganfall.  

   Plötsligt tjuter flyglarmet och folket i staden skyndar ner i skyddsrummen. 

Sjuksköterskor förbereder sig in i det sista och militärer springer till sina 

poster. Fiendens plan anländer och släpper bomber över staden. Folket i 

källaren är oroliga men ingen drabbas av panik. Kvar i sin lägenhet finns 

dock herr och fru Björk som förklarar för civilförsvarspersonalen att de 

hellre vill dö bland sina ägodelar än nere i källaren. Men när en bomb slår 

ner vid ett av lägenhetens fönster ändrar sig paret snabbt. 

   Flyganfallet går svårt åt på Åköping och många drabbas men 

berättarrösten uppmanar att de måste klara situationen tillsammans. 

Meddelande om skador rapporteras in till civilförsvarscentralen. Ute i 

staden hjälper befolkningen till så gott de kan med att gräva efter 

överlevande i rasmassorna med överseende av civilförsvarspersonalen. På 

ett annat ställe desarmerar tre män lyckosamt en bomb. 

   På härberget där folk från staden har evakuerats anländer ett förtvivlat par 

som förlorat allt de äger men tröstas med att de i alla fall har livet i behåll 

och att landet behöver deras hjälp nu.  

   I Åköping har arbetet efter bombningarna redan påbörjats. En brandman 

håller på att släcka elden från en fabrik vars verksamhet snart tros komma 

igång igen.  

   På kvällen kryper paret från inledningen av filmen i sängs och begrundar 

dagens händelser. Mannen inser vilken tur att de ändå gick på utbildningen i 

civilförsvaret förra året. Mannen konstaterar att det var det som räddade 

staden och även flera människoliv. 

8.2 Handlingsreferat till Sabotage 

En sabotör gör ett attentat mot en flygplansanläggning och flyr undan 

vakterna. Mot rullande tidningslöpsedlar berättas det att svenska folket har 
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fått bevis för att spioneri och sabotage bedrivs mot landet och att svenska 

folket måste vara beredda på allt.  

   I landet Saboniens spioncentral utbildas sabotörer med högsta krav på 

både fysik och teori i olika sabotage- och spioneritekniker för att bryta ner 

fiendens fysiska och psykiska försvar. Några av sabotörstudenterna skickas 

till Sverige. En av dem, Rubert, tar anställning på en stålindustri i 

Helsingborg och utför snart ett attentat mot fabriken som brinner ner. Men 

tack vare en uppmärksam anställd får polisen upplysningar om att 

gärningsmannen kan ha varit den nyanställde Rubert. 

   Sedan följer en rad fientliga aktioner. Attentat utförs på fabriker med dålig 

respektive god ordning varav den senare lyckas avvärjas. På ett tåg sitter en 

spion och lyssnar på ett par militärer som berättar om sin hemliga 

verksamhet och vid ett obemärkt tillfälle studerar hon deras hemliga 

dokument. En telefonoperatör avlyssnar ett militärt samtal och en annan 

spion som utgör sig för att vara telefonoperatör försöker installera en 

avlyssningsmekanism inne på militärens högkvarter men blir påkommen av 

vaksamma officerare. Samtidigt lyckas polisen nästan fånga in sabotören 

Rubert som i sin flykt skjuter ner polis. Efter att sabotörernas chef i Sverige 

har planerat nya dåd med sina kumpaner sprängs två militära fartyg som 

hade kunnat undvikas om besättningen hade varit mer vaksam.  

   På en krog sitter två kvinnor och försöker locka fram försvarshemligheter 

hos två berusade officerare. De ringer sedan sabotörchefen och berättar vad 

de fått veta. Som konsekvens görs ytterligare ett sabotagedåd mot ett 

militärtåg som sprängs i luften.  

   Läget för sabotörchefen och hans närmsta kollega börjar sen bli för 

osäkert och de bestämmer sig för att lämna Sverige. Ruberts nervösa 

beteende har blivit en säkerhetsrisk och när han får följa med i flyktbilen 

undanröjs han av sina kollegor. Sabortörchefen och kollegan undkommer 

polisen men jakten och kampen mot spioner och sabotörer går vidare. 

8.3 Recensioner av Sabotage 

Signerat av J-e i Dagens nyheter 28/2 1952: 

 

”’Sabotage’ heter en liten propagandafilm som inspelats av Sueciafilm i 

samarbete med krigsmakten och civilförsvaret och som från och med onsdagen 

visas på Sagabiografen vid entimmesföreställningar mellan kl. 12 och 18. Mottot 

för filmen är vaksamhet, vaksamhet och åter vaksamhet gentemot femtekolonnare 

och deras utländska uppdragsgivare. Med slagkraftig realism åskådliggörs 

vådorna av oförsiktiga samtal i främlingars närvaro, godtrogenhet vid 

nyanställning i livsviktiga industrier, bristande uppsikt över obehöriga på både 

militära och civila arbetsplatser osv. Samtidigt ges inblickar både i 

utbildningskurser för sabotörer vid skolor i ett land med fingerat namn och i 

förrådarnas praktiska verksamhet. Att filmen har aktuella anknytningspunkter är 

väl det minsta man kan säga. Steget från det senaste halvårets två stora 
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spionhistorier till den här skildrade verksamheten är bara ett tuppfjät – om ens 

det.”  

 

Signerat av Frans B. Liljeroth i Expressen 28/2 1952: 

 

”I propagandasyfte har man spelat in den här korta långfilmen eller kanske snarare 

långa kortfilmen. Den manar till vaksamhet mot spioner och sabotörer, och det 

uppsåtet är ju så gott att man bara därför får lust att rekommendera ’Sabotage’. 

Dessutom är filmen bra hopkommen, en skicklig mixture av spelade scener och 

journalklipp ur katastrofarkiven. Kanske hade man vunnit på lite mer rivande 

intensitet i handlingen, men den lugna, sakliga tonen gör å andra sidan att 

propagandan inte slår över, aldrig blir löjlig och det har man ju skäl att vara 

tacksam för. En rad skickliga skådespelare i de många rollerna bidrar verksamt till 

det goda helhetsintrycket. En anmärkning bara: Är det verkligen så lätt att begå 

sabotage i Sverige som det verkar här? I så fall sanning kusligt.” 

 

Signerat av Filmson i Aftonbladet 29/2 1952: 

 

”Krigsmakten har som tidigare meddelats framställt en entimmesfilm av glödande 

aktualitet som numera ges på eftermiddagen på Saga. I dramatisk-dokumentära 

episoder visar filmen hur spioner och sabotörer arbetar och visar vikten av 

vaksamhet. Samtliga roller är väl besatta med Gunnar Sjöberg, Fylgia Zadig och 

Göthe Grefboi främsta ledet. Eric Johnsons regi är rivande men måttfull och Bertil 

Palmgrens foto förtjänstfullt. En lagom spännande eftermiddagstimme.” 
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9 Referenslista 

9.1 Filmer 

Filmtitlar markerade med en * har inte setts av författaren. 

 

9.1.1 Cvilförsvarsfilmerna 1949-1952 

Bombad stad 

Regi: Martin Söderhjelm. Produktion: Sandrew, 1949. Längd: 24. 

Granskningsnummer: 75 971. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Hur du ska ta hand om en skadad – En film om första hjälpen  

Regi: Martin Söderhjelm. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 30 min. 

Granskningsnummer: 77 755. Akriv: AMF och KB AVM. 

Visa, instruera och öva 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 27 min. 

Granskningsnummer: 79 266. Arkiv: AMF. 

Inkvartering på landsbygden 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 20 min. 

Granskningsnummer: 79 222. Arkiv: AMF. 

Bombat hem 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 28 min. 

Granskningsnummer: 79 224. Arkiv: AMF. 

Elden är lös – Vi släcker 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 20 min. 

Granskningsnummer: 77 961. Arkiv: AMF. 

Civilförsvaret - En länk i rikets värn 

Regi: ?. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 13 min. Granskningsnummer: 

77 779. Arkiv: AMF och KB AVM. 

I katedern 

Regi: Börje Mellvig. Produktion: Filmo, 1950. Längd: 28 min. 

Granskningsnummer: 78 823. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Räddning av instängda under bombade hus 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 23 min. 

Granskningsnummer: 79 267. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Sjukvårdstaktik 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 16 min. 

Granskningsnummer: 79 268. Arkiv: AMF och KB AVM. 
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Socialtjänst i bombad tätort 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 20 min. 

Granskningsnummer: 79 223. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Utrymning från tätort 

Regi: Rolf Husberg. Produktion: Sandrew, 1950. Längd: 25 min. 

Granskningsnummer: 79 221. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Det territoriella luftförsvaret 

Regi: ?. Produktion: Flygvapnets filmdetalj, 1951. Längd: 13 min. 

Granskningsnummer: 78 828. Arkiv: AMF och KB AVM 

Ordonnans 

Regi: Per Gunvall. Produktion: Sandrew, 1951. Längd: 22 min. 

Granskningsnummer: 80 499. Arkiv: AMF. 

Eldsläckningstaktik 

Regi: Egil Holmsen. Produktion: Filmo, 1951. Längd: 12 min. 

Granskningsnummer: 80 498. Akriv: AMF. 

Verkskydd 

Regi: Håkan Bergström. Produktion: Minerva film, 1951. Längd: 20 min. 

Granskningsnummer: 79 269. Arkiv: AMF. 

Atombomben – Vad gör man då? 

Regi: Håkan Bergström. Produktion: Minerva film, 1951. Längd: 17 min. 

Granskningsnummer: 80 357. Arkiv: AMF. 

Gasmask typ A 

Regi: ?. Produktion: Svensk dokumentärfilm, 1951. Längd: 11 min. 

Granskningsnummer: 79 289. Arkiv: AMF. 

Folkgasmasken 

Regi: ?. Produktion: Svensk dokumentärfilm, 1951. Längd: 8 min. 

Granskningsnummer: 79 290. Arkiv: AMF. 

Brandpatrulls uppträdande  

Regi: ?. Produktion: Aka film, 1951. Längd: 19 min. Granskningsnummer: 

79 225. Arkiv: AMF. 

Ordningstjänst 

Regi: Håkan Bergström. Produktion: Sandrew, 1952. Längd: 17 min. 

Granskningsnummer: 82 281. Arkiv: AMF och KB AVM. 

Civilförsvaret rycker ut 

Regi: ?. Produktion: ?, 1952. Längd: 4 min. Granskningsnummer: 82 095. Arkiv: 

AMF. 

Sabotage 

Regi: Eric Johnson. Produktion: Suecia film, 1952. Längd: 48 min. 

Granskningsnummer: 80 231. Arkiv: AMF och KB AVM. 

9.1.2 Liknande och relaterade filmer  

Välståndet brinner (Hagerman, 1947)* 

Det kan hända er också (Jute, 1949) 

Veckorevyn (1949-09-19) 

Duck and Cover (Rozzi, 1950) 

The Waking Point (1951) 

Survival Under Atomic Attack (1951) 

The House in the Middle (1954) 
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Vi går under jorden – En film om våra skyddsrum (Österström, 1959) 

9.1.3 Övriga filmer som nämnts i uppsatsen 

Stachka (Eisenstein, 1925) 

Triumph des Willens (Riefenstahl, 1935) 

Why We Fight 1-7(Capra, Litvak, 1943-1945) 

Intill helvetets portar (Gentele, 1948) 

The Iron Curtain (Wellman, 1948) 

Människor i stad (Sucksdorff, 1948) 

SM på skidor 1949 (?, 1949)* 

I Married a Communist (Stevenson, 1949) 

Padeniye Berlina (Chiaureli, 1949) 

Sånt händer inte här (Bergman, 1950) 

The Whip Hand (Menzies, 1951) 

The Steel Helmet (Fuller, 1951) 

Flying Leathernecks (Ray, 1951) 

Hon dansade en sommar (Mattssin, 1951) 

High Treason (Boulting, 1951) 

High Noon (Zinnemann, 1952) 

Big Jim McLain (Ludwig, 1952) 

Ubåt 39 (Faustman, 1952) 

9.2 Tryckt arkivmaterial från Krigsarkivet 

9.2.1 Civilförsvarsstyrelsen (CFS i källhänvisningarna) 

”Handlingar angående information” 1949 

”Kansliorder” 1945 

”Pressklipp” 1953 

”Protokoll” 1949 

9.2.2 Riksluftskyddsförbundet (RLSF i källhänvisningarna) 

”Handlingar rörande styrelsen, utskotten, länsförbunden, föreningarna” 1950-1952 

”Korrespondens med diverse personer” 1952 

”Korrespondens med Civilförsvarsstyrelsen” 1951-1952 

”Protokoll” 1950, 1952 

”Samlingsmål” 1950 

”Årsrapporter” 1951-1953 
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9.3 Hemsidor som har använts till uppsatsen 

Samtliga besökta 29 april 2010. 

 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_04_A01BR100

1.pdf 

http://smdb.kb.se/ 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ 

http://www.amf-film.se/ 

 

9.4 Äldre tidningar och tidskrifter 

Aftonbladet 29/2 1952 

Aktuellt om civilförsvar februari 1951, september, 1951, februari 1952 

Biografägaren 1949-1952 

Dagens nyheter 28/2 1952 

Expressen 28/2 1952 

Tidskrift för Sveriges civilförsvar 1951-1954 

Tidskrift för skolfilm 1949-1956 

(Omslagsbild från Tidskrift för Sveriges civilförsvar 1953:6) 
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