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ORDFÖRANDE HAR ORDET
FOLK OCH FÖRSVAR 80 ÅR

År 2020 fyller Folk och Försvar 80 år. För att fira och uppmärksamma det har Folk och Försvar
sammansatt den jubileumsskrift som du nu läser. Denna skrift innehåller historia, framtidsvisioner,
information om och bilder från vår verksamhet. Inledningsvis skriver Göran Arrius, som är
ordförande för Folk och Försvar 2020 tillika ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, en text om Folk och Försvar då och nu.
När Folk och Försvar grundades 1940 stod världen i brand, den tyska krigsmaskinen tycktes oemotståndlig och länder föll ett efter ett; i april invaderades våra grannländer Danmark och Norge medan
Finland redan var i krig med Tysklands allierade Sovjetunionen. I Sverige ansågs risken för en invasion
vara överhängande och statsminister Per-Albin Hanssons försäkran om att beredskapen var god klingade
nog falskt i de initierades öron. I detta läge var dessutom förtroendet för Krigsmakten svagt i stora delar
av samhället.
Detta var bakgrunden och bevekelsegrunden för att bilda Folk och Försvar vilket skedde den 12 juni
1940. Grundare var företrädare för fackföreningsrörelsen, arbetsgivareföreningen kooperationen,
idrottsrörelsen och givetvis frivilligorganisationerna. Uppgiften var då som nu att stärka folkförankringen genom att öka intresset för säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap och därigenom skapa
motståndskraft hos befolkningen.
När vi idag ser på vår omvärld kan vi konstatera att mycket givetvis ser helt annorlunda ut jämfört med
1940. De tekniska landvinningarna och det ökade välståndet i vår del av Världen kunde ingen ha drömt
om vid den tiden och risken för ett fullskaligt krig bedöms som liten i vår närhet.
Finns det då fortfarande behov av den verksamhet som Folk och
Försvar bedriver? Under de 80 år som förbundet verkat har kriserna
snarare varit regel än undantag; det kalla kriget, Suezkrisen, Koreakriget, Vietnamkriget, finanskriser, inbördeskrig, naturkatastrofer,
svält, arbetslöshet och politisk instabilitet. Listan kan förvisso göras
lång och lugnet verkar snarare vara undantag än regel. Idag är vi
drabbade av Coronapandemin vars effekter kommer att vara förödande både ur ett humanitärt och ett ekonomiskt perspektiv.
Klimathotet blir alltmer verkligt med påverkan på hela vår världs
framtid. I vårt närområde hotar säkerhetspolitisk instabilitet och
demokratiska grundprinciper ifrågasätts på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan.
Precis som för 80 år sedan har Folk och Försvar idag en viktig och
unik roll i det svenska samhället och vi är beredda att axla den!
GÖRAN ARRIUS
Ordförande
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HISTORIEN OM FOLK OCH FÖRSVAR
AV GUNNAR WETTERBERG, HISTORIKER

80 år har gått sedan Folk och Försvar, eller Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet som organisationen
hette då, grundades. I denna text skriver Gunnar Wetterberg om organisationens utveckling, vilka frågor som dominerat
debatten i olika tider ch vilken roll Folk och Försvar haft i dessa epoker.
ARBETARUNGDOMEN OCH FÖRSVARET
Bland historiker är det inte ovanligt att se första och andra
världskriget som det andra ”trettioåriga kriget”. Nazismens
framväxt i Tyskland var tydligt rotad i de revanschistiska
stämningarna efter freden i Versailles. Med andra världskriget tog USA definitivt över den ekonomiska ledarrollen i
världen från Storbritannien.
För svensk del är sambanden också tydliga. Misslyckandena och bedrövelserna under första världskriget blev ett
memento när världsläget hårdnade inför andra världskrigets utbrott.
Ett av de största orosmomenten under första världskriget
var försvarsmaktens bristande folkliga förankring. Den
allmänna värnplikten hade införts 1901 för att ersätta
indelningsverket från Karl XI:s tid. Den innebar att alla unga
män skulle göra minst 240 dagars utbildning, en del av dem
som repetitionsövningar.
Den nya ordningen möttes med stor motvilja. För en del av
dem som skulle kallas in blev värnplikten ytterligare ett skäl
att utvandra till USA. I den socialdemokratiska ungdomsrörelsen växte sig de antimilitaristiska stämningarna starka.
Socialistiska Ungdomsförbundet fick allt starkare anarkistiska inslag och bröt med partiet 1908. Socialdemokratiska
Ungdomsförbundet bildades 1903, men även inom detta
blev antimilitarismen ett viktigt inslag. Spänningarna mellan
det nya ungdomsförbundet och moderpartiet ledde till
den socialdemokratiska partisprängningen 1917, då större
delen av ungdomsförbundet och många äldre medlemmar
bildade Socialdemokratiska Vänsterpartiet, som efter flera
splittringar blev Sveriges Kommunistiska Parti.
2

Under första världskriget var de försvarskritiska stämningarna bland de värnpliktiga så starka att man i officerskretsar undrade om alla förband var pålitliga. Det blev påtagligt
1917-1918, när krigets avspärrning ledde till livsmedelsbrist och hungerkravaller. Med Ryssland och Tyskland på
nära håll ökade farhågorna för en revolutionär utveckling
även i Sverige. Kung Gustaf V packade resväskorna för att
snabbt kunna lämna landet, ledande finansmän satte press
på riksdagshögern, så att de förslag som innebar det demokratiska genombrottet kunde antas i december 1918.
”Aldrig mera krig” var ett slagord som fångade stämningarna efter första världskrigets slut. Många hoppades att
Nationernas Förbund skulle åstadkomma den folkförsoning
som behövdes. De pacifistiska stämningarna blandades
med den budgetpress som uppstod under deflationskrisen i början av 1920-talet. Det bäddade för 1925 års
försvarsbeslut, som innebar en omfattande nedläggning
av regementen. Allt var inte av ondo – Sverige hade in i det
sista världens största kavalleriregemente i Ystad – men det
följdes av nya åtstramningar i spåren av 1930-talets ekonomiska depression. De antimilitaristiska stämningarna fick
ny näring när trupp sattes in vid Ådalshändelserna 1931.
Vid den socialdemokratiska partikongressen 1932 lyckades
partiledaren Per Albin Hansson nätt och jämnt avstyra ett
beslut om isolerad svensk nedrustning.

KONFERENSEN PÅ KONSERTHUSET
Utvecklingen i omvärlden vände stämningen. Nazisterna
tog makten i Tyskland 1933, Italien angrep Abessinien
(Etiopien) 1935. Företrädarna för det nya socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU deltog i internationella
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möten där fler och fler systerorganisationer förbjöds i sina
hemländer.
En tidig försvarsvän var Rickard Lindström, SSUordförande 1922-1928 och en av socialdemokratins
ledande ideologer. Den senare ordföranden Torsten
Nilsson besökte inbördeskrigets Spanien och blev djupt
skakad.
Det fanns också en annan bakgrund, som flera av de
tidiga styrelseledamöterna i Folk och Försvar lyfte fram.
Den svenska arbetsmarknaden hade i årtionden skakats
av utmattande konflikter. Under 1930-talets depression
ökade insikten om att striderna var förödande för landets
och företagens välstånd. Den 20 december 1938 undertecknade därför Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
och Landsorganisationen (LO) ett avtal om stridsåtgärder
och rättsregler, som fick en avgörande inverkan på den
fortsatta utvecklingen.
Både LO:s dåvarande ordförande August Lindberg och
Bertil Kugelberg, som sedan blev verkställande direktör i
SAF, kom så småningom att spela ledande roller i Folk och
Försvar. Bägge menade att Saltsjöbadandan* var en viktig
förutsättning för det breda samförstånd som växte fram
även om rikets säkerhet och försvar.
På våren 1939 tog SSU ett nytt och djärvt initiativ i försvarsfrågan. Tidigare hade Torsten Nilsson inbjudits till
kadettskolan på Karlberg för att tala om arbetarungdomen
och försvaret. Tillsammans med Karlbergs rektor överste
Gustaf Petri kläckte han idén om en bredare sammankomst
mellan försvaret och de unga socialdemokraterna. I sina
memoarer berättar Torsten Nilsson att statsminister Per
Albin Hansson och försvarsminister Per Edvin Sköld avrådde. Visa av erfarenheten från de tidigare ungdomsförbunden befarade de att initiativet skulle leda till oro och stora
motsättningar inom SSU.
Men Torsten Nilsson gick vidare. Den 16-17 maj ordnade
förbundet en konferens på Konserthuset i Stockholm med
namnet ”Folk och Försvar”. Konferensen öppnades av SSU:s
ordförande Torsten Nilsson (i sinom tid kommunikations-,
försvars-, social- och till slut utrikesminister). Första dagen
talade höga befäl från de olika försvarsgrenarna, andra
ungdomsförbundare och fackliga företrädare, med statsminister Per Albin Hansson och försvarsminister Per Edvin
Sköld på första bänk.
Ur detta växte tanken på en bredare organisation till stöd
för försvaret. Det akuta problemet var svårigheten
att mobilisera folk för frivilliga insatser hemmavid. Tisdagen
den 14 maj 1940 ledde prins Gustav Adolf (den nuvarande
kungens far) ett sammanträde med en rad organisationer
på försvarsstaben. Syftet var att rekrytera kvinnor och
män för tjänstgöring inom luftbevakningen. I sammanträdet om luftbevakningen deltog greve Folke Bernadotte,
ryttmästare i reserven och sonson till kung Oscar II, men
också Folke Thunborg, förbundssekreterare i SSU.

Folk och Försvars första ordförande Överståtshållare Torsten Nothin.
Foto: Hård Hovfotograf/TAM-arkivet

Den 21 maj 1940 skrev överståthållaren (landshövdingen i
Stockholm) Torsten Nothin till en rad personer i folkrörelserna och försvaret. Han vidgade perspektivet till skytterörelsen, lottorna och det planerade hemvärnet. Han
pekade på framgången när folkrörelserna och de politiska
ungdomsförbunden under vintern och våren mobiliserat
100 000 deltagare i skytterörelsen. Han föreslog därför att
folkrörelserna, de politiska ungdomsförbunden och
försvaret skulle bilda Centralkommittén för det frivilliga
försvarsarbetet. Den 12 juni 1940 grundades CFF för att
stödja de frivilliga organisationerna och främja deras
rekrytering. Nothin blev ordförande i styrelsen, Bernadotte
i arbetsutskottet, och Thunborg utsågs till generalsekreterare.
Till skillnad från de andra försvarsorganisationerna kunde
inte enskilda söka medlemskap, bara organisationer. I
centralkommittén ingick LO, tjänstemannaorganisationerna Daco och TCO, SAF, Sveriges hantverksorganisation, RLF (dagens LRF, Lantrbrukarnas Riksförbund),
Sveriges husmodersföreningars riksförbund och Yrkeskvinnornas förbund, men också SSU, FPU, Svenska
landsbygdens ungdomsförbund (föregångare till CUF) och
Ungsvenskarna (högerns ungdomsrörelse). Bernadotte
representerade skytteöverstyrelsen, en av de frivilliga
försvarsorganisationerna – andra som anslöt sig var landstormen, hemvärnsrådet och Kvinnornas beredskapskommitté. I slutet av juni skröt den nya organisationen med att
den var den ”medlemsrikaste i vårt land”. Några veckor
senare anslöt sig Kooperativa förbundet.

DEN STORA UTSTÄLLNINGEN
En av centralkommitténs första stora insatser blev utställningen Folk och Försvar, som öppnades på Nordiska
museet den 11 oktober 1940. Det gick hand i hand med
uppbyggnaden av hemvärnet, där Gustaf Petri utnämndes
till ansvarig befälhavare. Utställningen var kopplad till en
*Saltsjöbadandan syftar till samarbetsvilja, alltså att mötas och
ta gemensamma beslut i samförstånd. Ordet kommer från Saltsjöbadsavtalet, då arbetsmarknadens parter träffades och enades
om hur arbetsmarkandens villkor skulle förhandlas mellan dem.
(Red. anmärkning)
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Nu stod Sverige på nytt
inför en kraftfull rustning,
men den här gången slog man två
flugor i en smäll.
Staten inrättade försvarslånen,
stora obligationslån som
såldes till alla som hade
pengar att avvara.

annan av lärdomarna från första världskriget. När staten
då inledde upprustningen av försvaret hade stora mängder
pengar pumpats ut i ekonomin. Det bidrog till den snabba
ökning av inflationen som uppstod sedan Sverige lämnade
guldmyntfoten*.
Nu stod Sverige på nytt inför en kraftfull rustning, men
den här gången slog man två flugor i en smäll. Staten inrättade försvarslånen, stora obligationslån som såldes till
alla som hade pengar att avvara. På så vis fick man pengar
till rustningarna, samtidigt som allmänhetens inbetalningar
till lånen sög upp köpkraft som annars hade kunnat
leda till inflation. Det första försvarslånet blev en veritabel folkrörelse. Företag ordnade löneavsättningar åt
sina medarbetare, människor kunde köpa obligationer på
posten. Lånet gavs ut med en ränta på fyra procent, trots
att marknaden just då låg på fyra och en halv, men kraften i
lånet blev så stor att den bidrog till att trycka ned kursen till
fyra procent.
När lånet avslutades hade det dragit in 800 miljoner kronor, men redan då utställningen öppnades låg man en bra
bit över en halv miljard. Det är vanskligt att räkna om dåtida belopp till nutida värden – om man går efter konsumentpriser motsvarar det 20 miljarder, men sett till löner
ligger det snarare på 130 miljarder. Det var alltså en väldig
mobilisering. Därför tog den nybildade centralkommittén
på sig att visa upp bredden i försvarets insatser. På museet
ordnades skärmar med bilder ur beredskapens vardag, man
ställde ut den gigantiska nya haubitsen som vägde fem ton
och kunde skjuta granater över en mil, det nya flygplanet J9
flög över publiken, publiken kunde använda en kulsprutesimulator för att skjuta ned fiendens plan och Göteborgs
stadsteater gav sin fältteater från ett lastbilsflak inne på
museet.
När föreställningen invigdes var hela kungahuset där (bara
de små sessorna saknades!), hela regeringen och mängder

av generaler och amiraler. En pikant poäng: kung Gustaf V
vandrade genom utställningen, ”först med kapten S.
Wennerström som ciceron”. Jodå, det var den blivande
storspionen, vid den här tiden drygt 30 år, adjutant åt den
nuvarande kungens far, prins Gustaf Adolf, och inne i sin
karriär genom flygvapnet.
De första tre dagarna kom 41 000 besökare. Utställningen
höll öppet från tolv på dagen till tio på kvällen. Långt efter
att det blev mörkt räckte köerna ända ut på Strandvägen.
SJ satte in extratåg för att landsorten skulle få se
utställningen. Skolor och verkstadsklubbar ordnade gruppbesök. Utställningen var planerad att pågå under
försvarslånets teckningstid, men intresset var så stort att
den förlängdes till den 17 november. Den besökare som
blev utställningens ”kvartsmiljonär” utlovades ett diplom
och en försvarsobligation på 100 kronor.
Det var svenskt rekord för inomhusutställningar. I
Göteborg skulle man inte vara sämre, utan öppnade sin
egen Folk och Försvar i Konstmuseet och på
Götaplatsen den 13 mars.
Ansträngningarna bar frukt. Det andra försvarslånet 1941
gav 610 miljoner kronor, det tredje lånet 1942 drog in
915 miljoner – trots att man sänkte räntan till tre och en
halv procent om lånet låstes på 40 år, eller tre procent för
fem år. Tillsammans med Brevskolan gav Statens informationsstyrelse ut brevkursen ”Den svenska livsformen”, med
syftet att upplysa medborgarna om ”vad vi ha att försvara”.
På en teckning sitter en solig tregenerationsfamilj framför
muren mot en stormig omvärld, där det står ”arbetarskydd
– folkpension – sjukvård – folksemester – egnahemsverksamhet – mödravård” på byggstenarna.
Mängder av människor enrollerade sig i hemvärnet.
Arbetarförfattaren Moa Martinson skrev i sin essä- och
novellsamling Armén vid horisonten att ”hemvärn” var ”det
vackraste av alla krigiska ord”. Gustaf Petri konstaterade
1942 att inte minst arbetare och bönder hade engagerat
sig i stor utsträckning.

”

De första tre dagarna kom
41 000 besökare. Utställningen höll
öppet från tolv på dagen till tio på
kvällen. Långt efter att det
blev mörkt räckte köerna ända
ut på Strandvägen. SJ satte in extratåg
för att landsorten skulle få
se utställningen.

*Guldmyntfoten var ett standartmått för att fastställa
valutavärde. Valutans värde uppskattades i jämförelse med guld.
(Red. anmärkning).
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BRED FÖRSVARSUPPLYSNING
Under de närmaste åren skrivs det inte lika mycket om
centralkommittén. Kommittén ger ut tidningen Folk och
Försvar, som annonserar om pristävlingar för att locka
läsare. Den publicerar artikelserier om hur ett blixtkrig
skulle kunna utspelas i Sverige, den berättar om det nya
sättet att ”radiolokalisera” flygplan – radarn! – men
undrar också om man inte skulle kunna förenkla hälsningsplikten i förbanden utan att luckra upp disciplinen. Det
auktoritära militära systemet skavde mot folkförsvarstanken. Folk och Försvar hörde till de svenska tidskrifter
som den tyska ockupationsmakten förbjöd de danska
bokhandlarna att sälja.
Redan från början såg organisatörerna bort om kriget.
”Vårt folks försvarsvilja får ej avta efter fred”, löd rubriken i
Dagens Nyheter den 29 juni 1940. Samma år skrev Folke
Bernadotte i beredskapsantologin ”Sverige i vapen”:
Gångna erfarenheter hava tyvärr givit vid handen, att
försvarsintresset i vårt land, mycket hastigt sjunker, när
signalen ”faran över” givits. Detta tar sig bl.a. uttryck i en
hastig minskning av medlemsantalet i de frivilliga
försvarsorganisationerna även som ett slappnat intresse
för deras arbete.
Det är ävenledes Centralkommitténs uppgift att söka
motverka en dylik tillbakagång, när den nuvarande krisen
kommer att avvecklas. Lyckas den att medverka härtill, kan
man med fog säga, att dess tillkomst och dess arbete ej har
varit förgäves.
Men det var nära att freden hade satt punkt för
verksamheten. År 1944 var ekonomin så ansträngd att
Torsten Nothin och Folke Bernadotte avsade sig omval.
Till ny ordförande valdes Kooperativa Förbundets direktör
Albin Johansson och radiochefen Yngve Hugo blev
ordförande i arbetsutskottet.
Den 12 april 1945 – bara några veckor före krigsslutet i
Europa – höll Centralkommittén årsmöte och antog nya
stadgar. Under kriget hade huvuduppgiften varit att sprida
upplysning om det frivilliga försvarsarbetet, nu skulle den
vara kontaktorgan mellan riksförsvaret, de frivilliga försvarsganisationerna och folkrörelserna. Kommittén hade
formulerat den roll som skulle bli uppgiften allt framgent.
Kommittén fortsatte utgivningen av tidskriften Folk och
Försvar, som hade börjat ges ut under kriget, till en början
varje vecka, så småningom med längre mellanrum. Den gav
också ut småskrifter med försvarspolitiska analyser.
Men framförallt såg man till att folkrörelser, frivilligorganisationer och försvarsledning fick mötas. Det skedde vid
organisationernas möten, det skedde vid kontaktkonferenser runt om i landet, men mest uppmärksammade skulle
de årliga rikskonferenserna bli. Den 3-10 februari 1946
ordnade kommittén sin första fjällkurs i Ånn i Jämtland.
Höga officerare föreläste om aktuella försvarsfrågor för ett
femtiotal deltagare, berättade Dagens Nyheter. I
fortsättningen skulle rikskonferenserna varje år spegla

”

Men det var nära att
freden hade satt punkt för
verksamheten. År 1944 var ekonomin
så ansträngd att Torsten Nothin och
Folke Bernadotte avsade sig omval. Till
ny ordförande valdes Kooperativa
Förbundets direktör Albin Johansson
och radiochefen Yngve Hugo blev
ordförande i arbetsutskottet.
den aktuella säkerhetspolitiska debatten, samtidigt som
den påminde omvärlden om organisationen. Från 1947
ägde de i många år rum på Högfjällshotellet i Storlien,
innan de flyttade till Sälen efter ett mellanspel i Lycksele.
Den 29 mars 1946 beslöt man byta namn till Centralkommittén Folk och Försvar. Ditintills hade verksamheten
finansierats med bidrag och medlemsavgifter från
medlemsorganisationerna. I flera år hade man försökt få
statsbidrag, men hamnat mellan stolarna i kanslihuset
Försvarsdepartementet ansåg att förbundet mest sysslade
med civilförsvar, vilket var socialdepartementets ansvar;
socialdepartementet ansåg att försvarsdepartementet
borde betala, eftersom förbundet ägnade sig åt försvarsupplysning. Med centralkommitténs nya inriktning
beviljade statsmakterna 1946 det första bidraget, på
20 000 kronor, men det var fortfarande medlemsorganisationerna som stod för huvuddelen av
finansieringen.
Kontakterna mellan CFF och försvarsmaktens ledning var
täta. Under kriget hade försvarsstaben tryggat tidskriftens
ekonomi med en beredskapsprenumeration. Försvarsstabschefen satt i Folk och Försvars styrelse. Enligt en
promemoria inom försvarsstaben, antagligen skriven
senast 1946, skulle Folk och Försvar utnyttjas för
propaganda som var för känslig för att utgå direkt från
försvarsstaben. År 1942 hade hemvärnets stabschef Ivar
Göthberg utsetts till ny generalsekreterare i centralkommittén. Han var överste i reserven och kallades med
jämna mellanrum in att tjänstgöra vid försvarsstabens
sektion för upplysning och personalvård.
Efter kriget hörde finansminister Ernst Wigforss till dem
som menade att försvaret måste stå tillbaka för de
reformer som krävdes. En av samlingsregeringens sista
åtgärder blev att tillsätta 1945 års försvarskommitté.
Överbefälhavaren Helge Jung fick i uppdrag att redovisa
hur försvaret kunde organiseras på tre olika kostnadsnivåer. Uppdraget verkställdes, men ÖB ansåg att ingen nivå
var tillfyllest. Istället utarbetade han ett eget förslag, som
Folk och Försvar 1947 publicerade som boken Vårt
framtida försvar på Norstedts förlag.

JUBILEUMSSKRIFT 2020 | FOLK OCH FÖRSVAR 80 ÅR

5

MOT FEMTEKOLONNERNA
I februari 1946 skrev Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund till kommittén och ansökte om inträde.
Frågan bordlades, men när den kom upp igen nästa år hade
SAF ställt som villkor för sitt anslag ”att frågan om
anslutning till kommittén av en viss organisation
finge en ur Arbetsgivareföreningens synpunkt tillfredsställande lösning”. Kalla kriget stod för dörren,
och det skulle sätta spår i Folk och Försvars verksamhet.
Udden var riktad mot Sveriges Kommunistiska Parti, dess
medlemmar och sympatisörer. De var solkade av andra
världskrigets förlopp. De hade försvarat Molotov-Ribbentrop-pakten, som bäddade för Hitlers och Stalins överfall
på Polen, liksom den finska marionettregeringen under
Otto Wille Kuusinen, som skulle ta över om Sovjetunionen
”befriade” Finland. När Sovjetunionen gick över till de allierade och spelade en avgörande roll för att besegra Tyskland
ökade SKP:s röstetal till 11,3% i kommunalvalet 1946 (fram
till 1970 hölls kommunalvalen och riksdagsvalen skilda åt).
Partiet fick säte i 1945 års försvarskommitté och partiledaren Sven Linderot blev medlem av civilförsvarsutredningen
samma år, men med kalla kriget skärptes klimatet. Efter det
kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien 1948
kom frågorna tillbaka. Skulle SKP välkomna ”befriarna” på
samma sätt som Kuusinen hade gjort i Finland?
Till detta kom andra motsättningar, gentemot såväl LO
som SAF. SKP hade sitt ursprung i vänstersocialisternas
utbrytning ur SAP 1917, och konkurrerade tidvis hårt om
inflytandet över den fackliga rörelsen. Kommunisterna
drev genomgående en mer militant linje än socialdemokraterna på arbetsplatserna, de drev på 1930-talets konflikter
inom skogsindustrin och spelade en huvudroll vid Metallstrejken 1945.
I Folk och Försvar togs det upp som en fråga om landets
inre säkerhet. Upprinnelsen var en serie bränder på
svenska arbetsplatser. I kretsar nära Folk och Försvar
misstänkte man att det var sabotage från kommunisterna
för att destabilisera samhället. Under kriget hade det avslöjats att den tyske kommunisten Ernst Wollweber organiserat grupper i Tysklands grannländer för att utföra sabotage
vid en tysk ockupation. I Sverige hittade man nedgrävda
plåtlådor med ammunition, som Wollwebergruppen skulle
ha använt mot malmexporten. Polisen undersökte 255
bränder, men hittade inget som bekräftade sabotage.
Ändå anfördes farhågorna som skäl när försvarsstaben
1950 övervägde en kampanj mot sabotage och spioneri.
Vid Storlienkonferensen detta år föreläste Norrländska
Socialdemokratens chefredaktör, Henning Karlsson,
om kommunisterna som potentiell femtekolonn.
Generalsekreteraren Ivar Göthberg utarbetade planer
för en kampanj, som förankrades i försvarsstaben och hos
inrikes- och statsministrarna.
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I Folk och Försvar togs det
upp som en fråga om landets
inre säkerhet. Upprinnelsen var
en serie bränder på
svenska arbetsplatser.

I början av 1951 beslöt SAF, Kooperativa Förbundet,
Lantbruksförbundet samt LO och TCO att anslå 200 000
kronor till en tre år lång insats. Inom Folk och Försvar inrättades sektion II för att handha kampanjen, och Henning
Karlsson anställdes som chef. Statspolisen, civilförsvarsstyrelsen och försvarsstaben ställde upp med föreläsare.
Under 1952 genomfördes två spionerirättegångar mot
medlemmar och sympatisörer till SKP. Fartygsmaskinisten
Hilding Andersson fälldes för spioneri mot marinen, medan
en grupp runt den arbetslöse Fritiof Enbom anklagades för
att ha lämnat uppgifter om försvarsanläggningar i Norrbotten. Anderssons spioneri var tekniskt avancerat, medan
Enbom antagligen var mytoman. I sin avhandling om spiondramerna har Marie Cronqvist skildrat hur stämningen i
landet trissades upp, i dags- och veckotidningar men också i
film och böcker.
Fram till våren 1954 genomförde Folk och Försvar över
100 konferenser med sammanlagt drygt 25 000 deltagare,
inom ramen för kampanjen mot sabotage och spioneri.
En tredjedel av deltagarna var företags- och arbetsledare,
en tredjedel kom från olika myndigheter och en tredjedel
var arbetare. Som underlag för konferenserna gav förbundet också ut tre broschyrer: den anonyma Sabotage, samt
Teknik, Taktik, Slutsatser, Spioneri av Hemming Sten j:r och
Olle Svensson och Sabotageligan Wollweber av Kaj Axelsson.
Inför varje konferens handplockade kampanjens huvudfinansiärer ”demokratiskt pålitliga” konferensdeltagare.
Statspolisen kontrollerade deltagarlistorna mot sina
register.
Vid Storlienkonferensen 1952 berättade generalsekreterare Göthberg hur namngivna socialdemokrater
berättat för Folk och Försvar och försvarsstaben om kommunister på arbetsplatserna. Det fick försvarsstabschefen
Richard Åkerman att anteckna i sin dagbok: ”CFF och Göthberg måste övervakas. Kontaktkonferenserna diskutera
frågor, som ej borde komma ut.” Göthberg kallades upp till
ÖB Nils Swedlund, och blev enligt dennes dagbok ”meddelad och varnad”. Det framgår inte uttryckligen varför,
men rimligen därför att Göthberg namngav sina källor och
berättade hur man förmedlade information. SAF drog ned
sitt anslag till den återstående delen av kampanjen.

JUBILEUMSSKRIFT 2020 | FOLK OCH FÖRSVAR 80 ÅR

”

Försvarsministern vände
sig mot att kontaktkonferensern
i alltför hög grad
ägnades åt ”utrikespolitiska
och strategiska spörsmål”.
Sådant ansåg han ligga utanför
deltagarnas kompetens.

Konferenserna var slutna, men i början av december 1952
kom det ändå ut vad de handlade om. Den kommunistiske
riksdagsmannen Gunnar Öhman protesterade i 1953 års
remissdebatt, men socialdemokraten Nils Elowsson
svarade att Folk och Försvars upplysningsverksamhet
”betingats uteslutande av den omständigheten, att vi har ett
spionparti här i landet”.
De sista konferenserna genomfördes på våren 1954.
Sektion II avvecklades, men Henning Karlsson – som 1956
bytte namn till Wingård – kom att efterträda Ivar Göthberg
som generalsekreterare, när denne gick i pension 1957.

FRÅN ATLANTPAKTEN TILL ATOMVAPEN
Genom åren har Folk och Försvars rikskonferenser alltid
tilldragit sig stor uppmärksamhet. Organisationen har
haft förmågan att fånga viktiga säkerhetspolitiska frågor i
tiden, men också att väcka nya ämnen och föra in dem i den
försvarspolitiska diskussionen.
Under de första åren efter kriget kom alliansfrågan och
neutraliteten att stå i förgrunden. De västliga länderna hade
börjat sluta försvarspakter med varandra, och Pragkuppen i
början av 1948 ledde till intensifierade ansträngningar. Den
17 mars samma år undertecknade Belgien, Frankrike,
Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien Brysselfördraget, men ambitionerna stannade inte där. Med USA som
pådrivande började man söka en bredare allians.
Även i Sverige hamnade säkerhetsfrågorna i förgrunden.
Under 1948 förhandlade de skandinaviska länderna om att
bilda ett försvarsförbund. Finland stod utanför, sedan landet den 6 april detta år slutit en vänskaps- och biståndspakt
med Sovjetunionen. Sverige var angeläget om ett förbund,
Danmark sympatiserade med tanken, men i Norge var
stämningarna blandade. Förespråkarna för en bredare
västallians inom Arbeidepartiet fick överhanden, och i
februari 1949 bestämde man sig för att gå vidare på detta
spår. Den danska regeringen ansåg sig tvungen att ingå
någon form av allians för att kunna värja sig, och gjorde
därför gemensam sak med Norge när det skandinaviska
projektet rann ut i sanden. Båda länderna – jämte Island –
hörde till de stater som den 4 april 1949 undertecknade det
Nordatlantiska fördraget.

Redan från början var rikskonferenserna förbluffande på
alerten. Mitt under brinnande förhandlingar i Oslo, den 30
januari — 2 februari 1949, samlade Folk och Försvar
politiker från Sverige, Norge och Danmark på tema ”Att
försvara Skandinavien” i Storlien. Lennart Hirschfeldt från
Utrikespolitiska Institutet förklarade för de politiska
ungdomsförbunden att en skandinavisk försvarsallians var
det bästa sättet att undvika krig, medan nordiskt medlemskap i NATO knappast skulle öka alliansens styrka.
Alla höll inte med. Inom militären fanns det starka
sympatier för en Nato-anslutning, medan regeringen stod
fast vid neutraliteten. I den tidvis inflammerade debatt som
uppstod blev försvarsminister Allan Vougt irriterad över
den roll som Folk och Försvar spelade. Budgetåret 1951/52
halverades statsanslaget till Centralkommittén. Sommaren
1951 sökte Ivar Göthberg upp Vougt för att få en förklaring. Försvarsministern vände sig mot att kontaktkonferenserna i alltför hög grad ägnades åt ”utrikespolitiska och strategiska spörsmål”. Sådant ansåg han ligga
utanför deltagarnas kompetens. Vougt anklagade Folk och
Försvar för att bedriva ”propaganda för svensk anslutning
till Atlantpakten, dvs en mot regering och riksdag icke lojal
propaganda”.
Men Vougt hade inte lång tid kvar som försvarsminister.
När socialdemokraterna ett par månader senare gick i
koalition med bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet)
fick Vougt lämna regeringen. Torsten Nilsson blev försvarsminister. I sina memoarer berättar han att Karl Gerhard
i en revy undrade vad han hade för kvalifikationer. ”Han
tillhandahöll själv beskedet. Som kommunikationsminister
hade jag lämnat efter mig de svenska vägarna i ett sådant
skick att ingen fiende kunde tränga in i landet.”
Med initiativtagaren Nilsson som minister blev regeringens
inställning till Folk och Försvar mer positiv. Stingsligheten
kring Natofrågan lade sig. Vid förbundets årsmöte den
8 mars 1954 vände sig statsminister Tage Erlander till de
församlade och berömde dem för deras bidrag till
uppslutningen kring landets försvar och säkerhet. Organisationen var unik som samarbetsorgan för alla Sveriges
folkrörelser. ”För 50 år sedan hade en organisation av detta
slag varit otänkbar. Tveksamheten hos de breda lagren av
vårt folk inför den roll försvaret spelade i samhället var på
goda grunder mycket stark.” Bara någon vecka senare
förklarade regeringen att den nyinrättade beredskapsnämnden för psykologiskt försvar skulle samarbeta med
Folk och Försvar, vilket Dagens Nyheter välkomnade i en
ledare den 20 mars.
Kontaktverksamheten var intensiv. Trots att försvarsförbundet inte blev av underhöll Folk och Försvar
kontakten med de skandinaviska grannarna. Både i
Danmark och Norge bildades organ med det svenska
förbundet som förebild. I maj 1955 ordnade man kursen
”Ungdom och försvar” på Bohusgården i Uddevalla, med
deltagare från de politiska ungdomsförbunden i alla tre
länderna. Folk och Försvar ansträngde sig också att nå ut till
kvinnorna. I augusti 1956 hörde statsminister Erlander till
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talarna, när civilförsvarets kvinnoorganisationer samlades till en veckolång
konferens. Pressen var en annan viktig
målgrupp. I januari 1957 samlades ett
70-tal chefredaktörer från hela landet i
Söderköping, för att höra utrikesrådet
Sverker Åström och andra om aktuella
inrikes- och utrikespolitiska problem.
Den breda ansatsen kom till uttryck när
rikskonferensen i Storlien 1958 fick
temat ”Totalförsvaret och samhället”,
under medverkan av KF, LO, TCO och
SAF, de danska och norska arbetsgivarorganisationerna samt norska LO.

Konferens i Storlien under 1940-talet. Arkivbild.

Samtidigt började en ny fråga göra sig påmind. Martin
Fehrm, generaldirektör för Försvarets Forskningsanstalt
(FOA), förklarade vid en konferens med Folk och Försvar
1957 att Sverige skulle kunna ha egna atomvapen klara
1963-1964. I mars 1958 därpå gav motståndarsidan ut I
stället för atombomb av Per Anders Fogelström och Roland
Morell. (Morell skulle 20 år senare bli generalsekreterare i
Folk och Försvar.)
Frågan hur Folk och Försvar skulle ställa sig tas upp i
förbundets verksamhetsberättelse 1959. I juli 1958 hade
kärnvapen motståndarna bildat Aktionsgruppen mot
svensk atombomb (AMSA). Från olika håll i landet hade man
framfört önskemål ”om en mot AMSA riktad bred kampanj”,
där Folk och Försvar skulle ordna talare. Förbundet hade
emellertid avvisat detta:
”CFF ansåg sig inte böra beträda denna väg utan valde att
förmedla vetenskapligt grundade fakta om kärnvapnen och
deras verkningar i olika avseenden till opinionsförmedlande
grupper”, hette det i verksamhetsberättelsen. När Swedlund ersattes som överbefälhavare av Torsten Rapp 1961
konstaterade han i sin avlämningspromemoria att samarbetet med Folk och Försvar var ”svagare nu på grund av
a-vapenfrågan, dock goda insatser!”.
Trots tonvikten vid civilförsvaret skyggade man inte för de
militära aspekterna. Vid en kontaktkonferens i Degeberga i
Skåne 1959 menade generalmajor Viking Tamm att taktiska
atomvapen var nödvändiga mot en invaderande styrka.
Men han fick mothugg några månader senare. Vid en annan
Folk och Försvar-konferens den 14 december förklarade
statssekreteraren Karl Frithiofson från försvarsdepartementet att det inte på länge var aktuellt att bestämma om
Sverige skulle skaffa sig atomvapen eller inte. Samma dag
anslöt sig socialdemokratiska partistyrelsen till ett uttalande som utarbetats av en studiegrupp under Erlander.
Slutsatsen var densamma som Frithiofson framfört.
De ansvariga politikerna hänvisade länge till att det skulle
dröja innan de svenska atomanläggningarna producerat så
mycket plutonium att det räckte till egna kärnstridsspetsar.
I atomfrågan är det tydligt hur Folk och Försvar håller på
att utvecklas till ett forum där olika uppfattningar kommer
8

till tals, utan att förbundet driver någon egen linje. År 1965
gav förbundet ut kärnfysikern Rolf Björnerstedts Sverige i
kärnvapenfrågan. Björnerstedt, som då var anställd vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), hade lett forskningsgruppen ”Svenska kärnvapenproblem”. Han menade att Sverige
i praktiken sagt nej till kärnvapen, eftersom staten gått med
på internationell kontroll av att plutonium bara användes
för civil atomenergi. Sverige borde satsa på starkt, konventionellt försvar, men ge forskarna fria händer att konstruera
kärnvapen. I en proposition 1968 sade regeringen definitivt
nej till svenska kärnvapen.

CIVILFÖRSVARET I FOKUS
Redan 1953 hade Folk och Försvars årsmöte antagit ett
nytt huvudprogram som betonade bred upplysning om
totalförsvaret. När de militära frågorna blev mer partiskiljande ett par år senare blev det svårare att hantera sådana
frågor. Överbefälhavaren Nils Swedlund konstaterade i
november 1955 att ”CFF bortdör”, men istället kom handlingsförlamningen på det militära området att leda till ökad
tonvikt på civilförsvaret.
I rollen som folkupplysare ordnade förbundet och civilförsvarsstyrelsen landets första självskyddskonferens i Rättvik
den 14 mars 1960. Under de närmaste åren nådde Folk och
Försvar tiotusentals människor med kurser om skydd mot
atomvapen och biologiska och kemiska stridsmedel. Genom
att själv vidta åtgärder kan man lindra påfrestningarna tills
reguljära insatser kommer igång.
Förbundets insatser blev en viktig del av mobiliseringen
kring civilförsvaret. Råden till allmänheten sammanfattades
i Om kriget kommer: vägledning för Sveriges medborgare.
Den första upplagan hade getts ut av Statens informationsstyrelse 1943, sedan tog Civilförsvarsstyrelsen över 1952,
och 1961 kom en ny, längre version. Folk och Försvar samarbetade med civilförsvarsstyrelsen och inrikesdepartementet för att göra skriften känd och läst över hela landet.
Mobiliseringen fick sitt mest spektakulära uttryck i den frivilliga utrymningen av Stockholm söndagen den 23 april
1961. Kung Gustav VI Adolf tog tunnelbanan från Rådmansgatan och evakuerades tillsammans med tiotusentals
andra stockholmare till Knivsta, Upplands Väsby och andra
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orter i närheten. Det var inte bara huvudkommunen som
övade. Trollhättan/Vänersborg utrymdes 1958, Västerås
1960 och Malmö 1962. En av föreläsarna vid förbundets
kurser var professor K G Lüning från Karolinska
Institutet, som berättade om den radioaktiva strålningens
faror vid en rad FoF-konferenser. I ett porträtt i DN:s nya
söndagsbilaga den 9 januari 1966 förklarade han att han
såg denna upplysning som sin skyldighet.
Förbundet verkade aktivt för att vidga totalförsvarets
beredskap. Man vände sig till biskopsmötet och undrade
hur det stod till med den kyrkliga beredskapen. Ärkebiskop
Gunnar Hultgren lovade att utreda frågan, och den 23-25
mars 1966 kunde Folk och Försvar hålla en stor konferens
om kyrklig beredskap i Norrköping. Det saknades inte frågor att lösa. Från högkyrkligt håll ryggade man inför tanken
att en frälsningsofficer, ja, snart sagt vem som helst, skulle
få dela ut nattvarden under krig. Inte heller alla frikyrkliga
samfund troddes vara beredda att utan vidare ställa sig
under statskyrkans ledning och med ärkebiskopen som
överbefälhavare.
Byråchef Urban Rosenblad i försvarsstaben, som medverkat i den statliga utredningen, berättade att han var osams
med de arkivvårdande myndigheterna, som menar att
det är bättre att kyrkböckerna hamnar hos fienden än att
de förstörs:
”Det kan jag inte acceptera. Kyrkböcker kan användas
för repressalier mot anhöriga, det vet man av smärtsam
erfarenhet i krigförande länder.”

OMVÄLVNINGEN 1962
Både försvarsupplysningen och Folk och Försvar fick en ny
inriktning i början av 1960-talet. Regeringen var irriterad
över att ledande militärer gav sig in i försvarsdebatten på
ett sätt som kunde tolkas som kritik av statsmakterna.
Den 17 juni 1960 utfärdades ett nytt tjänstereglemente för
krigsmakten, där man tydligt markerade att sådana inlägg
inte var välkomna: ”Upplysningsverksamheten bör bedrivas
så att den ej framstår som inblandning i den politiska debatten. Polemik bör därför undvikas i frågor, där partipräglade
meningsskiljaktigheter föreligga.”
Ett halvår tidigare hade regeringen tillkallat en kommitté
för att utreda ”försvarsupplysningens innehåll och form”.
När den lade fram sitt huvudbetänkande 1961 tog den upp
statens finansiering av Folk och Försvar, som var splittrad
mellan olika anslag, och förordade ”ett enhetligt och uppräknat bidrag” för att underlätta förbundets planering.
Den 23 oktober 1962 lade regeringen fram sin
proposition med anledning av utredningen. I denna
gick man långt utöver förslagen när det gällde Folk och
Försvar. Anslaget ökade från 28 000 kronor om året
till 155 000 kronor, mer än en femdubbling. Det
innebar en radikal förändring av förbundets ställning.

”

Den 23 oktober 1962
lade regeringen fram sin
proposition med anledning av
utredningen. I denna gick man
långt utöver förslagen när det
gällde Folk och Försvar.
Anslaget ökade från 28 000
kronor om året till 155 000
kronor, mer än en femdubbling.

”Genom den kraftiga anslagsökningen övergick CFF från
att ha varit en i första hand med privata medel finansierad
stödorganisation till försvaret till att vara en via statsbudgeten finansierad organisation under försvarsdepartementets vingar”, konstaterar Magnus Hjort i sin avhandling om
försvarsupplysningen.
Den 25 juni 1963 greps överste Stig Wennerström för
spioneri för Sovjetunionens räkning. Den närmaste tiden
ställde åhörarna många frågor om spionfaran vid Folk
och Försvars konferenser. Ändå visade en undersökning
från beredskapsnämnden från psykologiskt försvar att 85
procent av befolkningen har stor eller ganska stor tilltro till
försvarets kapacitet.
Det finns inte många tecken på missljud inom förbundet
under dessa år. Ett undantag var när Per Ahlmark från
Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) lämnade arbetsutskottet 1963. Han protesterade dels mot att förbundets
skriftserie lagts ut på ett tryckeri med socialdemokratiskm
anknytning, dels att man anställt en biträdande generalsekreterare (med sikte på att efterträda Wingårdh) socialdemokratisk ombudsman utan utlysning. Arbetsutskottets
ordförande, LO-ombudsmannen Folke Allard, hade vägrat
ta upp frågan om utlysning till omröstning. Ahlmarks kollega
Gabriel Romanus kritiserade detta förfarande vid nästa
årsmöte, men efter stämman sammanträdde styrelsen och
uttalar enhälligt sitt stöd för AU och generalsekreteraren.
Magnus Hjort har undersökt den anställning som Ahlmark
kritiserade. Karl-Erik Pettersson, som fick tjänsten, hade
varit ombudsman för socialdemokraterna i Östergötland,
men anställts inom försvarets hemliga säkerhetstjänst
1958. När han avslutat sina uppgifter 1963 var det svårt
att ordna ett nytt arbete där han inte behövde redogöra för
vad han sysslat med de senaste fem åren. Försvarsstaben
förankrade lösningen att flytta Pettersson till Folk och
Försvar med försvarsministern och Folke Allard, som var
LO:s man i Folk och Försvar. Men på ett principiellt plan
måtte kritiken ändå ha bitit. Den 14 januari 1966
utannonserades generalsekreterartjänsten, och Wingårdhs
efterträdare hämtades utifrån.
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Folk och Försvar hade sin givna roll när det gällde att värna
om försvarsviljan. När förbundet ordnade en konferens i
Uppsala om försvarsupplysningen 1966 förklarade direktör
Erik Elinders från Totalförsvarets upplysningsnämnd att
han vore beredd att byta ett flygplan mot en kvalificerad
informationsman. Upplysningsverksamheten hade inte
tillräckligt med resurser i proportion till sina uppgifter.

NEDRUSTNINGEN
Som mest motsvarade försvarsbudgeten närmare
fem procent av Sveriges bruttonationalprodukt i mitten
av 1950-talet, sjönk sedan sakta och planade ut på tre
procent omkring 1980. Rekordårens kraftiga tillväxt
innebar visserligen att varje procent blev mer värd, men
försvarsbesluten på 1970- och 1980-talen innebar ändå
en nedprioritering. Liksom på 1920- och 1930-talen var
medelstilldelningen känslig för ekonomiska kriser. När
konjunkturen drog ned statens inkomster kunde det verka
politiskt bekvämt att dra ned försvarsutgifterna, liksom
man höll igen investeringarna. De löpande utgifterna gick
i första rummet, eftersom det var de som märktes mest i
människors vardag.
Vad som är orsak och verkan är svårt att veta, men från
slutet av 1960-talet växte de försvarskritiska stämningarna. Redan 1902 hade Kungl. Maj:t i en cirkulärskrivelse
förklarat att ”samvetsömma” visserligen skulle kallas in,
men användas i vapenfri tjänst vid förbanden. I slutet av
1960-talet började emellertid allt fler vägra göra värnplikt
överhuvudtaget, som en protest mot samhällsordningen i
minst lika hög grad som mot kriget.
Värnpliktsvägrarna ordnade ett tio timmar långt teach-in på
ABF-huset i Stockholm lördagen den 25 januari 1969. ÖB
och försvarsgrenscheferna var inbjudna, men tackade nej
för att istället åka till Folk och Försvars rikskonferens. Där
mötte försvarsminister Sven Andersson deltagarnas oro för
värnpliktsmotståndet, berättade han i DN.
”Vid Storlienkonferensen krävde framstående företrädare
för de frivilliga försvarsorganisationerna av mig att jag skulle se till att Sveriges Radio intog en mer positiv inställning
till dem. Men jag förklarade att varken regering eller riksdag
kan ingripa i Sveriges Radios programverksamhet.”
”Sedan är det en annan sak att jag personligen tycker att det
finns en tråkig tendens hos TV och vissa kvällstidningar
att övervärdera det material som berör vapenvägrarna
medan den miljon som arbetar i de frivilliga försvarsorganisationerna har svårt att komma till tals.”
”Men jag rekommenderade dem att lära av vissa ungdomsgrupper hur man ska göra PR för sin sak.”
Folk och Försvar tog till sig ministerns råd. Den 12 mars
1969 ordnade man en diskussionsafton om civilmotstånd i
Folkets hus i samarbete med Kvinnornas civilförsvarskommitté. Syftet var att mötet skulle utgöra en motvikt mot den
senaste tidens debatter, där ”försvarsanarkister” – enligt
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riksdagsledamoten Nancy Eriksson (S), som ledde diskussionen – gjort sig kraftigt hörda. Våld ska mötas med våld
om det ska kunna bemötas överhuvudtaget, förklarade hon.
Obeväpnat civilmotstånd kräver en alldeles speciell ockupant om det skall bli effektivt, och den sortens ockupant kan
den svenske civilmotståndaren knappast räkna med.
På hösten samma år gav förbundet ut Sven Anderssons
skrift ”Varför försvar – varför värnplikt” (som återutgavs
i nytt sammandrag tio år senare). Optimisternas tro att
svensk avrustning skulle bli en befriande handling, som
skulle stimulera fredskrafterna i hela världen och stoppa
rustningar och krig, saknar stöd i verkligheten, förklarade
försvarsministern. Han underkände tesen om partisankrig
i Sverige.
Värnplikten är också en fråga om lojalitet, fastslog Sven
Andersson. Samhället skulle inte fungera om medborgarna
ansåg sig ha rätt att vägra en skyldighet därför att den
ogillar den av politiska eller andra skäl. När 1968 års försvarsbeslut skulle fattades rämnade den tidigare politiska
enigheten. Bara socialdemokraterna och VPK stod bakom
riksdagsbeslutet. Inför nästa försvarsbeslut lade sig
regeringen vinn om att bättre förklara och förankra
bedömningarna. Till hjälp för övervägandena lät man
utarbeta beskrivningar av den säkerhetspolitiska miljön
och tänkbara förlopp. Begrepp som operationsanalys och
framtidsstudier lanserades.
I detta kom Folk och Försvar att få en viktig roll. För att föra
ut debatten sammanfattade förbundet studierna i skriften
”Alternativa framtider”. Förtroendet förnyades 1974, när
förbundet gav ut ”Säkerhetspolitiska framtidsalternativ”
för att stimulera debatten inför 1977 års beslut. Folk och
Försvar förmedlade också stöd till andra organisationer.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen fick bidrag för
att ge ut skriften ”I stället för krigsmakt” och ordna rådslag
kring denna.
År 1970 anlitades förbundet för att framställa ett informationspaket till skolorna om totalförsvaret. Under rubriken
”Krigsmakt i skolan” skrev DN:s radiorecensent Gudrun
Ryman kritiskt när Skolöverstyrelsens generaldirektör
Jonas Orring hade intervjuats om samarbetet. Värnplikts
vägrarnas Centralorganisation (VCO) saknades i referensgruppen; Per Anders Fogelström från fredsrörelsen fick
lova att inte uppmana till värnpliktsvägran, om han skulle
vara med.
Oron spred sig till de politiska ungdomsförbunden, ursprungligen Folk och Försvars viktigaste målgrupp. Vid en
stormig kongress i Falkenberg 1971 beslöt Folkpartiets
Ungdomsförbund (FPU) att lämna organisationen, liksom
SSU och Centerns Ungdomsförbund (CUF) hade gjort. Under några år var Moderata Ungdomsförbundet (MUF) det
enda politiska ungdomsförbundet som stod kvar. Sedan
vände det, och 1980 beviljades även Kommunistisk Ungdom (KU) medlemskap. SSU, FPU och CUF återinträdde
efter några år.
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”

Den ekonomiska
nedrusningen kastade
långa skuggor över Storlien. Det
märktes också i förberedelerna för
Försvarsbeslutet 1982.
Studiebesök under 1960-talet. Arkivbild.

I efterhand har försvarsbeslutet 1972 betecknats som
inledningen till försvarets nedrustning, både därför att
anslagen planade ut och därför att en stor del lades som
beställningar till försvarsindustrin. Erfarenheten från
1920- och 1930-talenbekräftades. Efter rekordåren
praktiskt taget obrutna högkonjunktur började konjunkturerna pressa statsfinanserna. Då var försvarsanslaget en
bekväm post att hålla tillbaka.
Den 3 december 1971 ordnade Folk och Försvar en
diskussion om hur omfattande det redan operativa Viggenprojektet skulle bli. Nationalekonomen Ingemar Ståhl, som
arbetat som sakkunnig i försvarsdepartementet, var starkt
kritisk. Han avfärdade sysselsättningsskälen som ett dåligt
argument. Saab skall inte vara en filial till arbetsmarknadsstyrelsen, menade Ståhl.
Folk och Försvar bidrog aktivt till att öka allmänhetens
vapenteknologiska insikter. Förbundet gav utrymme för
åsiktsskillnaderna mellan olika vapenslag. Några år efter
Viggendebatten välkomnade arméchefen ”Teknik i framtidens strid”, som generalstabsofficerarna Svante Bergh och
Lars-Erik Ström gett ut i skriftserien Försvar i Nutid. De
argumenterade för markbaserade robotar, och Sköld spädde på: synen på flygplan som spetsteknologi inom försvaret
var föråldrad.
Samtiden var inte omedveten om riskerna. Redan vid rikskonferensen 1973 luftades farhågorna över vad försvarsbeslutet 1972 — 1977 skulle föra med sig.
”Vi vet inte om hela landet skall försvaras och försvarsdepartementet vet det inte heller”, förklarade försvarsstabschefen C. G. Eklund.
”Vi har gjort en stor organisation som är lite trasig här och
var men som kan fyllas ut,” svarade kanslirådet Ingemar
Engman från försvarsdepartementet. ”I ett längre perspektiv har vi handlingsfrihet.”

Med stagnerade resurser blev det svårare för försvarsmakten att hålla den svenska försvarsindustrin under
armarna. Därför sökte man sig till exporten, och argumenterade vid rikskonferenserna för lindrigare regler. I Storlien
1978 försvarade statsminister Thorbjörn Fälldin exporten
av Bantamrobotar till Argentina, som vid denna tid styrdes
av militärjuntan under general Videla.
”De allt mindre serierna av varje svensktillverkat vapen gör
att dessa blir dyrare. Därmed försämras konkurrenskraften
mot den utländska vapenindustrin, och en utväg blir att
exportera”, sade Fälldin när han tog upp svårigheterna för
den svenska vapenindustrin.
Men det räckte inte. Vid rikskonferensen 1981 förklarade
försvarsminister Eric Krönmark att flygindustrin måste
samarbeta bättre, ta egna risker och pressa sina kostnader,
om JAS skulle bli av. Samtidigt försvarade han de förbandsnedläggningar som genomförts – det gällde att hålla kostnaderna för fredsorganisationen så låga som möjligt. Den
ekonomiska nedgången kastade långa skuggor över Storlien.
Det märktes också i förberedelserna för försvarsbeslutet
1982. På nytt gav Folk och Försvar ut en debattskrift, men
denna gång inte från försvarsdepartementets förberedelser. Istället blev det en antologi, ”Elva åsikter om svensk
säkerhetspolitik”. I ett av bidragen förespråkade förra statsrådet Alva Myrdal en armé med fast anställda och frivilliga
till marknadsmässiga löner, och angreps av Nils Sköld för att
hon ville överge folkförsvaret. När Bengt Gustafsson tillträdde som ÖB 1986 var han bekymrad för fredsorganisationen. Det var inte bra att lägga ned regementen inom olika
försvarsområden, menade han. Kopplingen samhälle, folk
och försvar var ”nästan manifesterad” i dessa regementen.
Frågan hettade till 1991, när rikskonferensen lämnat
Storlien för ett mellanspel i Lycksele (sedan blev det Sälen).
Militären är ovillig att genomföra nödvändiga förändringar
av det svenska försvaret, hävdade försvarsminister Roine
Carlsson när konferensen inleddes. Det skulle behövas
stora strukturförändringar eftersom alltför mycket resurser
används till drift, på bekostnad av investeringar och underhåll. Ordalagen var skarpa, men ÖB Bengt Gustafsson
tillbakavisade försvarsministerns påståenden. Vid samma
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konferens menade Nils Gyldén, ansvarig för försvarsdepartementets långsiktsplanering, att försvaret av luftrummet
måste komma i första hand, medan planeringen av ett krig
över landet borde komma i andra hand.

TOTALFÖRSVARETS TID
Samtidigt som det militära försvaret hämmades började
bredare perspektiv göra sig gällande. Oljekrisen 1973 slog
igenom även i Folk och Försvars diskussioner. I en recension av ”Elva åsikter” undrade generalmajoren Bengt
Liljestrand, chef för försvarshögskolan, om det inte saknades ett tolfte kapitel, om energiförsörjningen. Skulle man
kunna trygga den genom att bygga kärnkraftverk i berg?
Under 1980-talet handlade det alltmer om totalförsvaret. I
detta hade Folk och Försvar en given roll. Den ursprungliga
centralkommittén hade kommit till för att främja de frivilliga
försvarsorganisationerna, som ofta tog vid där det militära
försvaret lämnade över. Under förbundets första årtionden
stödde sig verksamheten på länskommittéer över hela landet, där ryggraden utgjordes av kvinnor och män från frivilligorganisationerna. När länsorganens verksamhet ebbade
ut i början av 1970-talet kom de att ersättas av fem-sex
regionala konferenser om året, där försvaret,
myndigheterna och organisationerna dryftade totalförsvarets olika problem.

”

Det är tydligt att
förbundet genom åren gjort
särskilda ansträngningar
för att nå ut till kvinnorna.
Redan på 1960-talet dök
frågan om kvinnlig värnplikt
upp i diskussionerna
vid Folk och Försvars
arrangemang.

År 1983 utsågs Maj-Britt Zillén till generalsekreterare i
förbundet. Sedan dess har det varit flest kvinnor på posten.
Det är tydligt att förbundet genom åren gjort särskilda
ansträngningar för att nå ut till kvinnorna. Redan på
1960-talet dök frågan om kvinnlig värnplikt upp i
diskussionerna vid Folk och Försvars arrangemang. År
1967 ordnade man en konferens i Mölle för de fyra största
politiska kvinnoförbunden, där villkoret för att delta var att
man förband sig att ägna sig åt försvarsupplysning under
det kommande året. Den första totalförsvarskonferensen
för kvinnor genomfördes 1972 i Karlskrona.
Tonvikten på totalförsvaret blev tydlig 1985, när utrikeshandelsminister Mats Hellström tog
ubrikerna från rikskonferensen. Han
berättade att det pågick diskussioner
mellan Sverige och Norge om ett krishandelsavtal. Om Skandinavien blev
avskuret skulle man i så fall kunna byta
svensk mat mot norsk konstgödsel.
Livsmedelsberedskapen återkom när
Bo Dockered, ordförande i LRF och ett
tag även i Folk och Försvar, drog in den
i jordbrukspolitiken. Vid ett seminarium
med Folk och Försvar 1989 anklagade
han statens jordbruksexperter för att
manipulera hotbilden. Syftet skulle vara
att få bort överskottet på spannmål och
åkerareal. Per Molander från jordbruksdepartementet, som analyserat livsmedelsberedskapen vid FOA, menade
att diskussion alltför ensidigt handlat
om krisens längd. Förändringen var
12
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Maj-Britt Zillén. Arkivbild.

Kvinnokonferens under 1980-talet. Arkivbild.

mindre än den normalt framställdes,
menade Molander.
Under åren har Folk och Försvar
tidigt tagit upp frågor av betydelse
För totalförsvaret. Då kung Carl XVI
Gustaf besökte rikskonferensen
2005* tog han upp de lärdomarman
kunde dra av tsunamikatastrofen året
före. På bokmässan 2006 ordnade
man ett seminarium om pandemier
med infektionsläkaren Björn Olsen
apropå fågelinfluensan, vid rikskonferensen 2008 föreläste
meteorologen Pär Holmgren om
”Klimat och säkerhetspolitik”, och i
april samma år ordnade man ett
seminarium om IT-attacken mot
Estland. År 2010 ordnade Folk och
Försvar ett seminarium om våldsbejakande extremism.

Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Ulf Palm.

Inriktningen stod i god samklang med de resonemang som
fördes, när fem av förbundets ”sex stora” medlemmar – LO,
TCO, Saco, Svenskt Näringsliv och Kooperativ Förbundet
(LRF är den sjätte) —
 samlades 2003.** De sex medlemmarna betalar varje år ett frivilligt bidrag till förbundet, som
utgör större delen av de medlemsavgifter som flyter in. När
organisationernas ledande företrädare ställde frågan vad
Folk och Försvar var till för, så underströk de vikten av att
organisationen tog upp säkerhet, försvarspolitik och
krisberedskap.

SÄKERHETSPOLITIKENS ÅTERKOMST

Även om säkerhetspolitiken aldrig försvann från dagordningen, så skymdes den ibland av annat från mitten
av 1980-talet in på början av 2000-talet. Sovjetunionen
började sacka efter i militärförmåga långt före murens fall,
och efter imperiets upplösning spirade hoppet om större
samförstånd mellan Ryssland och omvärlden. Nato
lanserade ”Partnership for Peace” i januari 1994 tillsammans med de flesta av de forna Sovjetländerna,
inklusive Ryssland, och Sverige anslöt sig i maj samma år.
Vid Folk och Försvars konferenser betonades det
visserligen att Ryssland var den osäkra faktorn i Sveriges
säkerhetspolitik, men man hoppades kunna åstadkomma
trygghet med fredliga medel. Året därpå föreslog Sverige
ett Östersjöinitiativ av samma slag som EU:s Medelhavsprogram. Folk och Försvar gav ut den säkerhetspolitiska volymen ”Den nya Östersjöregionen”, som behandlade den ekonomiska utvecklingen i Polen och
Baltikum, behovet av inrikespolitiska reformer men också
problemen med brottslighet och smuggling.
Tidens tillförsikt banade väg för fortsatt nedrustning av
försvaret och nedläggning av förband. När det nya försvarspolitiska beslutet skulle fattas 1996 ordnade Folk och
Försvar konferenser i de landsdelar där förband skulle
läggas ned. Det låg bitterhet i luften då länsansvariga i

Älvsborgs län med landshövdingen Bengt K Å Johansson i
spetsen samlades i Vårgårda för att diskutera regeringens
försvarsproposition för åren 1997—2001, hette det i DN.
Syftet med konferenserna var att ”ingen försvarsanställd eller kommunalpolitiker skall tillåtas leva i föreställningen att
just deras regemente räddas i sista stund”, skrev tidningen.
Kanske var det ett tidens tecken att Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen ansökte om medlemskap 2004.
Föreningen förklarade att den var skeptisk mot en del
formuleringar i stadgarna, som ”främja landets totalförsvar”,
”utveckla intressegemenskapen mellan medborgarna och
totalförsvaret” och ”tillsammans med myndigheter och
organisationer verka för att totalförsvaret är och förblir
hela folkets angelägenhet”. Men om detta gick att förena
med medlemskap, så ville man gärna vara med. Första
gången Folk och Försvars styrelse behandlade frågan
lutade ett par ledamöter åt att säga ja, men nästa gång blev
det ändå avslag. Av principiella skäl kunde man inte anta
medlemmar som inte accepterade stadgarna.
*Kung Carl XVI Gustaf har varit en frekvent besökare på
Folk och Försvars rikskonferensen. 2005 höll kungenl ett
anförande med anledning av tsunamikatastrofen.
** Den nästan helt frånvarande hotbilden i Europa hade
medfört en sorts identitetskris för Folk och Försvar och ett
minskat intresse från de sex storas sida. Under mötet 2003
diskuterades rollen och ansvaret som medlemsorganisation
och vad man som organisation ville med Folk och Försvar.
Det visade sig rätt snart att det fanns en samsyn och fortsatt
vilja till ett ökat engagemang och att fortsätta att bidra till
Folk och Försvar. Det var emellertid önskvärt att organisationen breddade sin agenda. Förutom säkerhets och försvarspolitik borde även samhällets säkerhet i vidare bemärkelse
innefattas i verksamheten, som till exempel krisberedskap
samt frågor som rör fred, frihet och demokrati. För det
krävdes en ändring av stadgan vilket togs upp på kommande
årsmöte.
(Textruta av Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och
Försvar 2001-2012)
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Men då hade läget i omvärlden börjat hårdna. I
Ryssland efterträddes Boris Jeltsin av Vladimir Putin
som president 2000. Han vände befolkningens
missnöje med oredan efter Sovjetunionens fall till sin
fördel. Det skulle råda ordning och reda inom landet,
men han spelade också på stormaktsstoltheten. Han
gick hårt fram med revolten i Tjetjenien, understödde
separatister i Abchazien, vilket ledde till krig med
Georgien 2008, och annekterade Krim 2014, för att
sedan understödja separatister i östra Ukraina.
Redan dessförinnan hade Folk och Försvar tagit ett
stort initiativ för att säkra den säkerhetspolitiska
allmänbildningen. År 1997 utformade man en säkerhetspolitisk introduktionskurs – numera omdöpt till
”Minister för en dag” – där deltagarna fick genomföra
ett rollspel i en fiktiv världsdel och sedan resonera om
säkerhetspolitik med utgångspunkt från detta. Folk
och Försvar utbildade spelledare, ordnade en övningslokal på Armémuseum, och riktade sig till gymnasister
över hela landet, men också till ungdomsorganisationer och
andra intresserade. Med tiden har verksamheten nått en
sådan omfattning att den nått tiotusentals deltagare om
året.

Övningen Minister för en dag. Arkivbild.

Frågan om svenskt medlemskap i Nato återkom vid
rikskonferensen 1997. Folkpartiledaren Maria Leissner
hävdade att ingenting vore bättre för Östersjöområdets
säkerhet än om alla länder i regionen gick med i Nato. Hon
kallade den svenska neutralitetspolitiken under kalla kriget
för ”hukandets strategi”, viktig för att bistå Finland men inte
moraliskt högtstående. Med kommunismens fall hade hukande blivit överspelat, menade hon. I en skarp ordväxling
menade biträdande utrikesministern Pierre Schori att
Leissners krav på Natoanslutning var ett uttryck för
”politiskt lättsinne”.
Sedan dess har Nato varit ett viktigt tema i Folk och
Försvars verksamhet, men efterhand har diskussionerna
kommit att rymma fler nyanser än under bataljerna om
Atlantpakten i slutet på 1940-talet. Vid rikskonferensen 2003 avvisade utrikesminister Anna Lindh svenskt
Natomedlemskap, men hon välkomnade Natos beslut att
utvidga alliansen med nya medlemmar. Året därpå var en av
konferensens huvudtalare den finländske generalen Gustav
Hägglund, avgående ordförande i EU:s militära kommitté.
Natos generalsekreterare Anders Fogh-Rasmussen* var
en av huvudtalarna i Sälen 2013, Jens Stoltenberg 2018.
Statsmakternas ökade intresse för samarbete med enskilda
västländer kom bland annat till uttryck när USA:s marinminister Ray Mabus besökte Sverige 2014 och framträdde vid
ett seminarium i Folk och Försvars regi.
Under några år betecknades internationella insatser som
försvarsmaktens viktigaste uppgift. Det satte spår även i
Folk och Försvars verksamhet. Afghanistan var ett återkommande ämne. Därmed vidgades också de geografiska
perspektiven. Förbundet ordnade seminarier om utvecklingen i Egypten, generalmajor Zha Jinlu från Academy of Military Sciencei Peking redogjorde för Kinas försvars- och
14

Javier Solana. Arkivbild.

* År 1998 talade Natos dåvarande generalsekreterare Javier
Solana på Rikskonferensen och då var det första gången Natos
högste tjänsteman deltog i ett offentligt möte i ett Sverige som
ditintills oficiellt inte hade några förbindelser med Nato enligt
maximen; alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.
Nya initiativ från Nato som inbjudan till Partnerskap för fred
men framförallt den internationella Nato ledda fredsoperationen i Bosnien som avlöste FN operationen efter fredsavtalet
i Dayton i december 1995, hade inneburit att Sverige fått en
officiell relation till Nato. Det var Folk och Försvars dåvarande
generalsekreterare Olle Fack som efter en bitvis komplicerad
process kunde välkomna Janvier Solana till Rikskonferensen,
och hans framträdande på Högfjällshotellets scen, var en sorts
slutlig bekräftelse på den förändring av Sveriges säkerhetspolitik
som ägde rum under 1990 talet. (Textruta av Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar 2001-2012)
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säkerhetspolitik 2009, och man ordnade uppskattade
studieresor till länder och regioner av säkerhetspolitiskt
intresse.
Men efter Georgienkriget 2008 lade statsmakterna om
kursen. De internationella insatserna och försvaret av
Sverige fick samma tyngd. Inför rikskonferensen 2014
markerade försvarsberedningens ordförande Cecilia
Widegren (M) att det vore dags att ta ännu ett steg.
”Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Vi ska göra vår
hemläxa först och främst. Det känns som en naturlig utveckling att vi ska bygga tyngden i försvaret utifrån den
nationella försvarsplaneringen och dess scenarier”,
förklarade hon i DN. Försvarsutskottets ordförande Peter
Hultqvist (S) menade att detta var en linje som hans parti
drivit under en lång period.
Norden har löpt som en röd tråd genom Folk och Försvars
verksamhet. Tillsammans med sina motsvarigheter i de
andra länderna har förbundet ordnat årliga konferenser,
där inte minst ungdomspolitiker fått tillfälle att diskutera
säkerhetspolitik med sina kollegor. Men under senare år
har Norden också blivit en realitet i den svenska
försvarspolitiken.
Vid rikskonferensen 2015 framträdde Peter Hultqvist
och hans finske kollega Carl Haglund med beskedet att
försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland skulle
fördjupas på ett antal konkreta punkter. De inbegrep ökat
informationsutbyte om luft- och sjöläget i Östersjöområdet,
möjligheter att använda varandras flyg- och marinbaser
och utökade flygövningar över Nordkalotten. Dessutom
skulle Finland ändra lagen för att kunna hjälpa Sverige vid
ubåtsjakt.

PÅ FOLKDJUPET?
Folk och Försvars initiativtagare Torsten Nilsson blev
partisekreterare i socialdemokraterna 1940 och satt
sedan i regeringen från 1945 till 1971, då han avgick som
utrikesminister. Han var en återkommande gäst vid Folk
och Försvars konferenser, och tog upp grundandet som en
av sina viktigaste insatser när han på 1970- och 1980-talen
publicerade sina minnen. Ändå fanns det ett stänk av vemod
när han skrev om organisationen i ”Utanför protokollet”
1986: ”Mitt intryck är dock att den inte numera går på
folkdjupet på samma sätt som upphovsmännen hade tänkt
sig.”
Stämmer det?
Det går att urskilja olika faser i Folk och Försvars utveckling. Under 1940- och 1950-talen är försvarsstabens
inflytande över verksamheten påtagligt. Det gnisslar mellan
försvarsstaben och regeringen i viktiga säkerhetspolitiska frågor, först hållningen till Nato och sedan synen på
atomvapen, och Folk och Försvar uppfattas ibland som ett
instrument för försvarsstaben. I nästa fas kom Folk och
Försvar att präglas av tjänstemän med stark social-

Försvarsminister Peter Hultqvist hälsar på dåvarande utrikesminister Margot Wallström vid en rikskonferens. Foto: Ulf Palm.

”

Det är slående hur
mycket Folk och Försvar
lyckats göra med
ganska blygsamma
resurser.

demokratisk anknytning och staten tog över huvuddelen av
förbundets finansiering. Under de senare årtiondena har
Folk och Försvar lagt sig vinn om en allsidig belysning av ett
brett urval av frågor och teman inom totalförsvarets ram.
Tidvis har frågan om korporatismen varit kontroversiell,
att organisationer och institutioner med vitt skilda
intressen samsas i samma organisationer. Det är en kritik
som också skulle kunna riktas mot Folk och Försvar, där
arbetsgivare och fackförbund blandas med militär,
ungdomsförbund och frivilliga försvarsorganisationer.
I en signerad DN-ledare 1984 tog Johan Schück upp frågan
med problemen inom jordbrukspolitiken eller bostadsfinansieringen. Men lika kritisk behövde man inte vara när
det handlade om uppslutning kring gemensamma angelägenheter, menade han, och hänvisade till folkrörelsernas
samling genom Folk och Försvar. Centralförbundet samlar
idag hundra organisationer, delvis därför att numera inte
bara ansluter arbetsmarknadens centralorganisationer,
utan också deras enskilda förbund.
Det är slående hur mycket Folk och Försvar lyckats göra
med ganska blygsamma resurser. Länge hade kansliet fyra
medarbetare, men under de senaste årtiondena har det
utvidgats till åtta-nio fast anställda och ett tiotal
utbildningsledare för ”Minister för en dag”. Till en början
finansierade medlemmarna det mesta av verksamheten,
men med åren har statsbidragen blivit allt viktigare. Idag
ligger budgeten på 11 miljoner kronor om året, varav
medlemsavgifterna står för åtta procent.
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Mycket av genomslaget har därför byggt på att Folk och
Försvar tagit fram material som medlemmarna kunnat
sprida i sina organisationer, liksom inbjudningar till seminarier och konferenser. Länge utgav man tidskriften Folk
och Försvar och skriftserien Försvar i Nutid, men i början
av 2000-talet vek intresset och båda lades ned. Istället
började man tidigt utnyttja modern teknik, lade upp en egen
hemsida redan för tjugo år sedan och webbsänder idag
praktiskt taget alla seminarier.
Förbundets arrangemang når årligen bortåt 14 000
deltagare. ”Minister för en dag” står för huvuddelen, men
de återstående 5 000 deltagarna har ett rikt varierat utbud
konferenser, seminarier, kurser och studieresor att välja
mellan. Många av dem sker i samarbete med någon eller flera av medlemsorganisationerna, och blir därmed ett sätt att
fördjupa den säkerhetspolitiska diskussionen i dessa. Andra
riktar sig mot strategiska förmedlare som journalister/kommunikatörer och lärare i samhällskunskap.*
Men ytterst är Folk och Försvars genomslag beroende av
medlemsorganisationernas förankring. Torsten Nilssons
oro konkretiserades av förbundets dåvarande generalsekreterare Olle Falck vid ett styrelsemöte i maj 2000:
”Generalsekreteraren avslutade med att påtala sedan
tidigare förvarnade indikatorer på de politiska ungdomsförbundens situation medlemsmässigt, resursmässigt samt
intressemässigt för försvarspolitik vilket allt mer börjar
märkas i Folk och Försvars verksamhet.”
Än idag är detta den viktigaste frågan. Hur ska folkrörelserna bidra till att totalförsvaret vidmakthålls och förstärks?
I detta kan Folk och Försvar vara ett viktigt redskap, men
knappast mer än så. Det är medlemmarna som har de största möjligheterna att påverka försvarsviljan.

GUNNAR WETTERBERG
Historiker

* Att ”utveckla intressegemenskapen mellan medborgarna” och
”en angelägenhet för hela folket”, innebär att målgruppen utgörs
av alla medborgare. Även om 1950 talets omfattande konferensverksamhet över hela landet i viss mening kunde sägas ha
levt upp till detta, så var det ingen framkomlig väg på 2000 talet.
Tillvägagångssättet blev att extrahera och definiera målgrupper
ur begreppet ”hela folket”. Vilka i olika avseende stod i förbindelse med ”folket” och som var viktiga för den försvars- och
säkerhetspolitiska diskussionen och därmed även för politikens
utveckling. De viktigaste målgrupperna blev då riksdagsledamöter, ledarskribenter och andra inom media med försvars- och
säkerhetspolitisk profil. Likaså de egna medlemmarna, personer
i Regeringskansliet och myndigheter och fristående debattörer. Det handlade dels om att förstå vilka frågor som behövde
lyftas upp och diskuteras dels att skapa en offentlig arena för
diskussionen och under seminarier och konferenser ställa de
rätta frågorna. Utöver detta fortsatte Rikskonferensen att vara
Folk och Försvars viktigaste aktivitet.
En särskild målgrupp var unga. Denna utgjordes sedan tidigare
av de politiska ungdomsförbunden men nu tillfördes också
universitet och gymnasier genom en utbildningsverksamhet.
(Textruta av Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar
2001-2012)

Gunnar Wetterberg, skriver i denna text om Folk och Försvars utveckling
under 80 år och vilka frågor som har dominerat debatten under den här
tiden. Gunnar har en bakgrund som diplomat inom UD och en rad andra
befattningar på olika departement innan han blev samhällspolitisk chef
på Saco och sedermera historiker. Gunnar är Fil dr h c, humanistiska
fakulteten, Lunds universitet och ledamot av såväl Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien som Kungl. Samfundet för
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Foto: Privat.
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VAD ÄR FOLK OCH FÖRSVAR?
ORGANISATIONENS SYFTE

Folk och Försvar bidrar till att vår säkerhet är hela
folkets angelägenhet.
FOLK OCH FÖRSVARS VISION
Folk och Försvar är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som består av demokratiska rikstäckande
medlemsorganisationer, som genom sitt medlemskap stödjer syftet med Folk och Försvars verksamhet enligt stadgarna.
Folk och Försvar sprider kunskap och främjar en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om
samhällets krisberedskap och totalförsvar. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns
representerade.
Vårt mål är att samla folket kring Sveriges säkerhet och skapa motståndskraft hos befolkningen för att kunna möta såväl
kriser som ytterst krig genom att:
Arbeta med folkförankring kring Sveriges försvars-, säkerhetspolitik samt krisbredskap och totalförsvar
Vi informerar om vad som påverkar Sveriges fred, frihet och demokrati och skapar intresse och engagemang för
det som påverkar vår säkerhet. Det är viktigt att bidra till transparens och tillgänglighet i dessa frågor.
Bidra till samling av folket kring frågor om Sveriges säkerhet
Vi vill vara en mötesplats där olika intressen möts och där olika perspektiv lyfts. Vi vill bidra till att skapa stabilitet
samt tilltro och förtroende för samhället, myndigheter och experter och därmed också bidra till det psykologiska
försvaret.
Arbeta med folkbildning
Vi vill möjliggöra för allmänheten att ta upplysta beslut inom de demokratiska processerna. Detta gör vi med ett
särskilt fokus på unga för att skapa engagemang för dessa frågor i framtiden.

§1

FÖRBUNDETS UPPGIFTER

Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska
riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred,
frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det
demokratiska samhället.
Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar
fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom:
• att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om,
• att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och
frågor om fred, frihet och demokrati,
• att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets
angelägenhet.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den värdegrund Folk och Försvars arbete vilar
på. Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning
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VAD GÖR FOLK OCH FÖRSVAR?
OM VÅR VERKSAMHET

Folk och Försvars arbete bygger på att stärka kunskap och vara en arena för att lyfta frågor som
berör Sveriges säkerhet. För att göra detta, arrangerar Folk och Försvar seminarium, utbildningar,
konferenser och studieresor. Vidare deltar vi på olika arenor för att sätta försvars- och säkerhetspolitik på agendan, producerar podcasts och filmserier, skriver artiklar, och är aktiva på sociala
medier där vårt material och information om vår verksamhet delas och sprids.
UTBILDNING FÖR UNGA
Folk och Försvars mest omfattande verksamhet är utbildning
inom försvar, säkerhet och krisberedskap. Denna baseras
på vår vision om att skapa insikt i vad som påverkar fred och
frihet för oss alla i vår omvärld. Utifrån detta fokuserar vi på
kriser och konflikter i Sverige och världen, på internationella
relationer samt på svensk säkerhetspolitik,försvarspolitik och
krisberedskap.
Folk och Försvars scenariobaserade utbildning i säkerhetspolitik Minister för en dag, är den verksamhet som når flest
deltagare och har störst geografisk spridning. Utbildningen
är i huvudsak avsedd att genomföras på gymnasieskolor men
kan också anpassas och utföras med olika typer av grupper.
Folk och Försvar erbjuder även scenariobaserade utbildningar som riktar sig till studenter vid universitet, högskolor och
folkhögskolor. Frågeställningar och format utvecklas kontinuerligt för att säkerställa relevans för och skapa engagemang
hos studenterna över tid.

18

FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSAKADEMIN (FOSA)

FOSA är en spetsutbildning som riktar sig till aktiva
och engagerade medlemmar i Folk och Försvars
medlemsorganisationer som är mellan 18 och 30 år
gamla. Folk och Försvar har arrangerat utbildningen
tillsammans med Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan sedan 2013. Sedan 2019 är även Utrikesdepartementet med som medarrangör. Efter avslutad
utbildning ingår alumnerna i ett alumninätverk, som
får unika erbjudanden för sitt fortsatta deltagande i
Folk och Försvars verksamhet.
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SEMINARIER
Folk och Försvar arrangerar varje månad seminarier inom
områdena säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap,
med talare som är högprofilerade och kunniga inom deras
områden. Våra seminarium är öppna för allmänheten och
är kostnadsfria att anmäla sig till. Dessutom webbsänds de
och kan ses i efterhand online.

ALMEDALEN
Folk och Försvar har sedan många år tillbaka deltagit på
Almedalsveckan, Sveriges största politikvecka där makthavare, beslutsfattare och medborgare samlas i demokratisk anda. Folk och Försvar har arrangerat seminarium inom
våra områden och satt försvars-, säkerhet och krisberedskap på agendan under veckan.

SÅ SER DET UT I SIFFROR
Ca 11,5 miljoner SEK per år och ger 9 heltidsanställda
och 6-10 utbildare, 415 aktiviteter, 13 500 besökare/
deltagare, varav cirka 75 procent är yngre än 25 år.

SÅ FÅR VI VÅRA INTÄKTER
Medlemsavgifter
Statligt bidrag
Myndighetsuppdrag
Verksamhetsintäkter

KONFERENSER
Varje år genomför Folk och Försvar tillsammans med sina
motsvarigheter i våra grannländer en gemensam konferens.
Konferensen arrangeras i tur och ordning i Finland, Norge
och Sverige under tre dagar. Respektive organisation turas
om att arrangera och stå för värdskapet i sitt land. Varje
organisation deltar med en delegation på 10 personer för
erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning från varandra.

#UNGSÄK
#UNGSÄK är vårt nätverk som riktar sig framför allt mot
unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. Varje år arrangerar vi den populära Försvars
och Säkerhetsakademin för 18-30-åringar, vi arrangerar
också en studieresa, seminarier och vår intervjuserie
#Samtalmed. I #Samtalmed möts unga akademiker och
företrädare som arbetar med fred, frihet och demokrati. .
Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om
alla människors rätt att leva i säkerhet.

STUDIERESOR

Folk och Försvar arrangerar årligen minst en studieresa, men oftast två: en specifikt för unga och en som
är öppen för deltagare i alla åldrar. Syftet är att besöka
en region eller ett land av intresse för Sverige och få en
djupare inblick i aktuella frågor på plats.
Exempel på resmål som besökts är Kina, IsraelPalesina, Tyskland, Jordanien och Indien.
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RIKSKONFERENSEN
Folk och Försvars årliga Rikskonferens är både välbesökt och uppskattad, och utgörs av tre dagar
högkvalitativa seminarium och samtal som berör förvars-och säkerhetspolitiska ämnen, med flera
av Sveriges främsta aktörer. I flera decennier har Rikskonferensen varit en av Sveriges främsta
arenor för försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Historiskt sett har Rikskonferensen arrangerats
på flera platser i fjällmiljö sedan 1946, men har sedan 1993 arrangerats i Sälen.
Omkring 350 personer deltar på Rikskonferensen, som är en plattform där våra medlemsorganisationer får möjlighet att möta och samtala med makthavare, beslutsfattare och experter på de
områden som Folk och Försvars verksamhet berör. Rikskonferensen bidrar således till såväl kunskapsutbyte och bildning, men också utbyte av erfarenheter och idéer. De funktioner som Rikskonferensen uppfyller tillhör kärnan i ett demokratiskt samhälle och ansluter till Folk och Försvars
grundläggande syfte.

FOLK OCH FÖRSVAR: 80-ÅRING SOM BLICKAR FRAMÅT
AV MAUD HOLMA VON HEIJNE, GENERALSEKRETERARE

Folk och Försvars verksamhet syftar till att öka kunskapen om och intresset för frågor om
svensk säkerhets- och försvarspolitik samt samhällets säkerhet och krisberedskap. Vi vill skapa
motståndskraft hos befolkningen och olika aktörer inom Sveriges totalförsvar, skriver Maud Holma
von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar.
FOLK OCH FÖRSVAR GRUNDAS

Den 12 juni 1940, för 80 år sedan, hölls det första
konstituerande mötet och organisationen Folk och Försvar
grundades.
Från början var namnet Centralkommittén för det frivilliga
försvarsarbetet (CFF). CFF bildades eftersom det fanns ett
behov av en aktör som kunde främja debatt och information
om säkerhets- och försvarspolitik. När grunden för Folk och
Försvar lades hade det länge funnits en skepsis gentemot
försvaret inom de växande folkrörelserna. Det allt mer
spända världsläget medförde emellertid en acceptans för
att också Sverige var i behov av ett militärt försvar i syfte
att försvara vår demokrati och vårt land.
Till en början var uppgiften att informera om vad var och en
i Sverige kan bidra med, till exempel inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Tanken var att samla representanter
från de stora folkrörelserna samt representanter från de
frivilliga försvarsorganisationerna i en och samma organisation. Därmed hoppades man kunna underlätta kontakterna
och förbättra samarbetet dem emellan.

längda arm vad gällde relationen mellan folket och
försvaret.
Lika viktiga idag som vid vårt grundande är våra medlemsorganisationer, som just nu uppgår till över 100
stycken och som ständigt utökas. De demokratiska och
rikstäckande medlemsorganisationerna representerar
en stor bredd inom samhället, precis som tanken var när
organisationen grundades för 80 år sedan. Genom att våra
medlemsorganisationer i sin tur når ut till sina medlemmar
har vi, Folk och Försvar, möjlighet att nå en stor del av
befolkningen totalt sett.
Bredden på våra medlemsorganisationer ger oss trovärdighet i arbetet med att göra frågor om Sveriges säkerhet till
hela folkets angelägenhet. Att vi får allt fler medlemsorganisationer stärker vår roll som den ledande civilsamhällesaktören inom vårt område.

DET FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITISKA
OMVÄRLDSLÄGET 2020

Folk och Försvar har från start haft som ambition att lyfta
aktuella frågor och lyckats attrahera de främsta experterna
och beslutsfattarna i 80 år. I Gunnar Wetterbergs text kan
I organisationens stadgar som i princip varit oförändrade
man läsa om den försvars-och säkerhetspolitiska kontext
sedan 1945 framgår att uppgiften är att informera om
som Folk och Försvar verkat i under 80 år och de olika roller
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.
som organisationen tagit. Det ger en bra bild av vilka frågor
EN VÄXANDE SKARA MEDLEMSORGANISATIONER som varit i fokus vid olika tidsepoker.
Från starten ingick som medlemsorganisationer bland
Även om våra stadgar i princip är desamma sedan 1945 så
annat LO, SAF, KF, de fyra större demokratiska partiernas
har verksamheten förändrats och utvecklats genom åren.
ungdomsförbund, Daco (idag TCO), Riksidrottsförbundet
samt en rad frivilliga försvarsorganisationer. Allt som allt
Det finns nu ett ökat intresse för dessa frågor i takt med att
utgjordes CFF vid bildandet av 28 riksorgan som represenutvecklingen i vår omvärld är alltmer oroväckande och vi
terade ett brett tvärsnitt av det svenska folket. Under
har fått uppleva ett flertal kriser i vårt samhälle. Samtidigt
krigsåren fungerade CFF på många sätt som statens förupplevs kunskapen om svensk beredskap hos befolkningen
22
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i allmänhet vara låg. Många i äldre generationer lever kvar
i tron om att vårt system och vår beredskap ser ut ungefär
som senast frågorna var i fokus (under kalla kriget). De
yngre generationerna är uppvuxna efter Berlinmurens och
Sovjetunionens fall, med internationellt och globalt fokus
och världen tycktes gå mot en fredlig utveckling. Idag lever
vi en alltmer osäker omvärld med fler och mer komplexa hot
än någonsin som påverkar vår säkerhet.
Över hela världen ökar polariseringen som skapar splittring
inom samhällen mellan de som känner misstro mot och de
som känner tillit till samhället och dess institutioner. Detta
tillsammans med en trend av antidemokratiska strömningar
på olika håll är oroväckande då det finns aktörer som ser
vinning i att så split och därför drar nytta av detta. Genom
påverkansoperationer och vridna sanningar skapas misstro
mellan medborgare och beslutsfattare.
Våldsbejakande extremism utgör ett tydligt hot om terrorhandlingar mot medborgare och därmed hela samhället. En
annan form av otrygghet som i högsta grad påverkar många
människor är den organiserade brottsligheten som skapar
parallella strukturer och hotar vårt rättssamhälle och
därmed vår demokrati.
Samtidigt pågår en maktkamp mellan USA, Ryssland och
Kina. De två senare gör anspråk på att vara stormakter likt
USA och vill därför hävda sina respektive förmågor på olika
sätt. De ser varandra som existentiella hot. Det gör att relationerna mellan länderna blir mer och mer ansträngda.
Allt från cyberattacker, påverkansoperationer, handelsrestriktioner och strategiska investeringar för att tjäna sitt
eget syfte har blivit vardag. I dagens globala värld är hela
världen sammanlänkad genom handel, ekonomi och teknikutveckling. Krig, konflikt och påverkan tar nya dimensioner
och kan föras på många sätt, såväl politiskt som ekonomiskt,
militärt och inte minst digitalt.
En annan effekt av stormaktskampen är att de multilaterala samarbetsorganen blir mer och mer ifrågasatta. De
tillkom för att gemensamt hantera problem och skapa en
regelbaserad världsordning men är nu ifrågasatta på flera
håll. Tillsammans med de auktoritära och antidemokratiska
tendenserna är detta ett hot mot säkerheten för små stater
som Sverige.

Andra aktuella och långsiktiga globala utmaningar är bland
annat klimatförändringar som kan leda till säkerhetspolitiska hot. Till exempel kan extremväder leda till ökad
migration, vattentillgång kan komma att utnyttjas som
maktmedel, bränder och torka leda till olika kriser över hela
världen. Kortsiktigt ställer det direkta krav på vårt samhälles krisberedskap.
Ett annat aktuellt exempel på en global utmaning är olika
typer av pandemier som kan lamslå världen med maktspel
och protektionism. Vi har sett att man tagit Covid-19-pandemin som förevändning för att begränsa det demokratiska
utrymmet och sprida desinformation.
Därutöver har den tekniska utvecklingen gått från att vara
snabb till exponentiell. Möjligheterna med nya generationers dataöverföring, miniatyrisering och artificiell intelligens kommer leda till stora förbättringar i människors liv,
men också leda till säkerhetspolitiska utmaningar. Därför är
det viktigt med diskussion och debatt om teknikutvecklingen ska kunna utnyttjas på ett säkert sätt.
Ovanstående är bara några exempel på hur omvärldssituationen ser ut idag och det sammanhang som Folk och
Försvar verkar i. Det är viktigt att alla medborgare får
korrekt information och kunskap så att de kan bilda sig
en egen uppfattning och kan vara delaktiga i diskussioner
och beslut som påverkar vår vardag och demokrati. För att
skapa motståndskraft är information och en levande debatt
en förutsättning.

FOLK OCH FÖRSVAR IDAG

Folk och Försvar är idag en av de ledande aktörerna inom
folkbildning på området försvars- och säkerhetspolitik samt
totalförsvar och krisberedskap, samt en ledande mötesplats
för säkerhets- och försvarspolitisk debatt och diskussion.
Vår verksamhet syftar alltjämt till att genom ökad kunskap
och engagemang hos folket bidra till landets motståndskraft
såväl i fred som i tider av kris, höjd beredskap eller krig. Folk
och Försvar ska fortsätta vara den självklara plattformen
där olika åsikter och debattörer möts i gemenskapen om att
alla har olika perspektiv att bidra med.
Folk och Försvar har genom åren i ökad grad tydligt tagit
på sig rollen att objektivt låta olika perspektiv komma fram.
Detta är idag en mycket viktig grundpelare för
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”

I de tider vi upplever nu är information och debatt om hur vi bäst
skapar beredskap och motståndskraft i vårt samhälle viktigare än
någonsin. En aktör som av de flesta anses som trovärdig och objektiv har
en viktig roll i detta.

organisationens verksamhet. Vi tar inte ställning utan
är noga med att tillhandahålla olika perspektiv, vilket är
särskilt viktigt i tider av informationspåverkan och ett ökat
ifrågasättande av demokratin på olika håll.

sin informationsverksamhet. Målet att öka kunskap hos
befolkningen om vad som bidrar till allas vår säkerhet och
bevarar vår fred, frihet och demokrati är så viktigt att det
inte får falla i glömska även i tider av stabilitet och fred.

Folk och Försvar har oavsett svängningar i försvarspolitiken
och omvärldsutvecklingen ständigt lyft viktiga frågor kring
Sveriges säkerhet och idag är efterfrågan på vår verksamhet mycket stor. Återuppbyggandet av ett totalförsvar och
ett allt mer osäkert närområde skärper behovet av vår
organisation. Vi tar ett aktivt ansvar för att folkförankra
säkerhetspolitiska beslut i hela vårt samhälle.

I de tider vi upplever nu är information och debatt om hur vi
bäst skapar beredskap och motståndskraft i vårt samhälle
viktigare än någonsin. En aktör som av de flesta anses som
trovärdig och objektiv har en viktig roll i detta. Folk och
Försvar kan bidra med folkbildning, diskussion om vad det
oväntade kan vara, debatt om hur vi bäst förbereder oss
för det och att vara en plattform där just olika åsikter kan
mötas.

Formaten har liksom ämnena varierat över tid, från att ha
gett ut faktaskrifter, böcker, tidningar och att inom ramen
för det psykologiska försvaret ordnat brevkurser till att idag
informera via hemsida, podcasts, arrangera seminarier som
även webbsänds samt en allt mer aktiv närvaro på sociala
medier. Detta visar också på den utveckling som organisationen varit med om under sina decennier.
Folk och Försvar genomför idag över 400 aktiviteter per år
och omfattar både program- och utbildningsverksamhet.
Aktiviteterna är mycket välbesökta och vi sätter stor vikt
vid att vara aktuella och relevanta med de frågeställningar
vi lyfter. Vår omvärldsbevakning och våra nätverk är därför
viktiga delar i vårt arbete för att lyckas med detta. Genom
våra seminarier, konferenser och utbildningar tillgängliggör
vi aktuella frågor och utmaningar inom våra ämnesområden
för en bredare och ständigt växande publik.

Jag är stolt över att fått förtroende få vara en i ledet som får
förvalta och utveckla denna anrika organisation som haft en
så unik ställning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik
under 80 år. Min förhoppning är att Folk och Försvar fortsätter att vara relevanta och efterfrågade minst 80 år till
och därmed får uppleva nästa sekelskifte 2100 med fortsatt
fokus på frågor som rör vår fred, frihet och demokrati.

Maud Holma von Heijne
Generalsekreterare

FOLK OCH FÖRSVAR OCH FRAMTIDEN
Under Folk och Försvars 80 år har man vid flera tillfällen
trott att omvärlden är på väg mot stabilitet och fred, vilket
lett till att organisationens verksamhet har diskuterats internt. Vid dessa tillfällen har ansvariga i styrelsen och övriga
medlemsorganisationer funnit att Folk och Försvar både
har en tydlig roll samt en självklar legitimitet att fortsätta
24
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ORDFÖRANDE GENOM TIDERNA
Överståthållare Torsten Nothin
(1940-1944)

LRF-ordförande Bo Dockered
(1994 – 1998)

Direktör Albin Johansson, KF
(1944 – 1958)

TCO-ordförande Inger Ohlsson
(1998 – 2000)

Direktör Bertil Kugelberg, SAF
(1958 – 1967)

SACO-ordförande/Vd Sv. Läkarförbundet
Anders Milton
(2000 – 2003)

Direktör Otto Nordenskiöld, TCO
(1967 – 1970)

Vice vd Svenskt Näringsliv H G Wessberg
(2003 – 2004)

Direktör Harald Håkansson, LRF
(1970 – 1977)

RF-ordförande Caroline Trapp
(2004 – 2005)

LO-ordförande Gunnar Nilsson
(1977 – 1983)

LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin
(2005 – 2009)

Direktör, SAF Olof Ljunggren
(1983 – 1986)

TCO-ordförande Sture Nordh
(2009 – 2012)

TCO-ordförande Björn Rosengren
(1986 – 1994)

SACO-ordförande Göran Arrius
(2012 – sittande)

GENERALSEKRETERARE GENOM TIDERNA
Folke Thunborg (1940 – 1942)

Olle Fack (1996 – 2000)

Bengt Junker (1942 – 1944

Ulla Gudmundson (2000 – 2001)

Harald Jacobsson (1944 – 1945)

Lars Ekeman (2001 – 2012)

Ivar Göthberg (1945 – 1957)

Lena Bartholdson (2012 – 2017)

Henning Wingård (1957 – 1966)

Maud Holma von Heijne (2017 – sittande)

Börje Lindqvist (1966 – 1978)
Roland Morell (1978 – 1983)
Maj-Britt Zillén (1984 – 1991)
Christina Salomonson (1991 – 1996)

Folk och Försvars första ordförande överståthållare Torsten Nothin leder det konstituerande styrelsemötet. Till vänster sitter generalsekreterare Folke Thunborg och greve Folke Bernadotte. Arkivbild.
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FOLK OCH FÖRSVARS MEDLEMMAR 2020
Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. Våra 102
medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor om rör
säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets säkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

Advokatsamfundet
Akavia
Allmänna Försvarsföreningen
Astronomisk Ungdom
Bilkåren
Brandmännens Riksförbund
Brandskyddsföreningen Sverige
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerstudenter
DIK
Europeiska Ungdomsparlamentet
Sverige
Fackförbundet ST
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Folksam
Fria moderata studentförbundet
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Föreningen Rymdforum i Sverige
Föreningen Svenskt Flyg
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsförbundet
Grön Ungdom
Gröna Studenter
Hela Sverige ska leva
Insatsingenjörernas Riksförbund
lnvidzonen
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska Studentförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Örlogsmannasällskapet
Landsorganisationen i Sverige
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Ungdomsförbundet
LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Livsmedelsföretagen
Livsmedelshandlarna
Moderata Ungdomsförbundet
Naturvetarna
Officersförbundet
Polisförbundet

Reservofficerarna
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Rikshemvärnsrådet
Rädda Barnen
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Scouterna
SEKO
Sjövärnskårernas Riksförbund
S-kvinnor
SME-D
Socialdemokratiska Studentförbundet
Stöldskyddsföreningen
Swedish Association of Civil Security
Svensk Handel
Svensk Soldat
Svensk Försäkring
Svenska Atlantkommitten
Svenska Bankföreningen
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Brukshundklubben
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flottans Reservofficersförbund
Svenska FN-förbundet
Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Pistolskytteförbundet
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Svenska Röda Korset
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Reservofficerare (SVEROF)
Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Säkerhets- och försvarsföretagen
Säkerhetsbranschen
Säkerhetsföretagen
Teknikföretagen
Tjänstemännens Centralorganisation
Tull-Kust
Ung Media
Ung Pirat
Ung Vänster
Unionen
Utrikespolitiska förbundet
Utrikespolitiska Institutet
Vårdförbundet
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MEDLEMMARNA OM FOLK OCH FÖRSVAR
RÖSTER FRÅN VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

Här följer texter från fem av våra medlemsorganisationer, där företrädare berättar om deras syn på
Folk och Försvar, Folk och Försvars uppdrag, medlemsskapet och vad det betyder för dem.
Medlemsorganisationer bakom bidragen är TCO, LO, Svenskt Näringsliv, LRF och FOS.

Försvaret av Sverige är en angelägenhet för oss alla som bor här. Vi kan se hur det har skett en
förändring i synen på frågorna från att under en längre tid ha haft ett stort militärt fokus. Skogsbränder,
översvämningar, extremväder och nu senast en global pandemi ställer stora krav på samhällets förmåga
att skydda oss som lever i Sverige. Det är frågor som inte kan lösas av myndigheter eller organisationer på
egen hand. Tvärtom är det samarbete som krävs. Folk och försvar är Sveriges viktigaste arena för breda
samtal om försvaret av vårt samhälle. Dess uppgift har aldrig varit viktigare än nu. Att TCO är en av grundarna innebär att vi alltid är beredda att ta vårt ansvar och bidra till Sveriges säkerhet.
I portalparagrafen i Folk och Försvars stadgar slås det fast att medlemsorganisationerna, genom sitt
medlemskap, ”vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati”. TCO är Sveriges
största sammanslutning av fackförbund i Sverige. TCO-förbundens medlemmar är samhällsbärare, såväl
i kraft av de viktiga arbetsuppgifter de utför som genom det engagemang många av dem visar utanför arbetet, i föreningslivet och som samhällsmedborgare. I båda dessa roller är de även viktiga för att skapa ett
samhälle som präglas av tillit, mellan människor och i förhållande till samhällets institutioner. Den tilliten
måste vårdas varje dag.
Tilliten är central för alla väl fungerande samhällen. Den främjar demokratin och är en förutsättning både
säkerhet och frihet. Att skapa tillit tar tid och kraft. Det går aldrig att slå sig till ro och anse sig vara färdig.
Tvärtom. Situationen har försämrats i omvärlden, i vårt närområde men också i Sverige. Därför är Folk
och försvars arbete oerhört viktigt för att bygga och utveckla tilliten och därigenom för att försvara vår
demokrati. Vi gör det tillsammans och TCO är en självklar samarbetspartner.
THERESE SVANSTRÖM
Ordförande TCO
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LRF har 140 000 medlemmar som bor och verkar inom de gröna näringarna över hela landet. Frågan om
hur väl rustat Sverige står om landet drabbas av en allvarlig kris eller ytterst en väpnad konflikt engagerar
LRFs medlemmar. Den är relevant både som stor samhällsfråga och för det enskilda landsbygdsföretaget.
Frågan hänger även samman med andra stora frågor som klimatet, arbetskraftsförsörjning och landsbygdens utveckling.
För LRF är det glädjande att Sveriges allmänna beredskap på senare år inte bara fokuserar på det militära
försvaret utan även det civila. Det är viktigt att fler förstår att det samlade totalförsvarets kapacitet har
stor betydelse. Där ser LRF att Folk och försvar har en central roll i att föra samtalen och diskussionerna
om hur och vad som ska prioriteras. För LRF är det angeläget att livsmedelsförsörjningen men även
produktionen av energi får den uppmärksamhet som det förtjänar. Folk och Försvars arbete med att
sprida kunskap i samhället om totalförsvar och krisberedskap hos organisationer och individer är ett
viktigt arbete.
Att Folk och Försvar grundats av folkrörelser tillsammans med organisationens välgrundade förtroende
gör den väl lämpad för att öka förståelsen för vad olika aktörer kan bidra med. Det är ett hälsotecken att
Folk och försvar med en 80-årig historia lyckats hålla i och förstärka inte bara sin egen roll utan även, och
kanske ännu viktigare, den debatt som nu finns om betydelsen av en stärkt totalförsvarsförmåga.
Samverkan mellan alla de sektorer som kan bidra till att stärka landets motståndskraft blir avgörande om
det värsta skulle hända. För LRF kommer Folk och försvar fortsatt vara en central arena för att kunna
lyfta Sveriges behov av en stärkt förmåga att leverera livsmedel men också för att visa på vilket sätt LRFs
medlemmar kan bidra i övrigt för att stärka vår gemensamma krishanteringsförmåga.
PALLE BORGSTRÖM
Förbundsordförande LRF

För LO är det lika naturligt idag som när Folk och Försvar bildades att vara en del av den försvars- och
säkerhetspolitiska debatten. Oavsett i vilket läge Sverige befinner sig i, påverkas medlemmarna i LOförbunden. Som privatpersoner, men ofta också som anställda i olika samhällsbärande funktioner. Försvar,
polis, räddningstjänst, vård, omsorg, elförsörjning, livsmedelsförsörjning, tele- och IT, transporter och handel är bara några exempel där LO finns och inte sällan är det just LO-förbundens medlemmar som möter
allmänheten när såväl större som mindre kriser uppstår.
Det har blivit alltmer tydligt under de senaste åren när samhället ställts inför stora utmaningar, som
exempelvis skogsbränderna 2018 och nu senast pandemin som vi ännu inte sett alla effekter av. Behovet
av grundläggande diskussioner om samhällets beredskap inför stora förändringar är stort och samtidigt
är behovet av att följa vad som händer i vår omvärld minst lika stort. Vi tar ofta fred och demokrati för
självklara men vår egen historia och andras exempel visar oss hur sköra de faktiskt kan vara. I de diskussionerna har Folk och Försvar fortsatt en viktig funktion att fylla och därför har det varit mycket positivt att
se verksamheten breddas i takt med att säkerhetsbegreppet vidgas.
Det unika med Folk och Försvars verksamhet är just bredden i kombination med spetskunskaperna.
Bredden i frågorna som diskuteras men också att de som deltar i diskussionerna representerar så många
olika kompetensområden. En av de stora utmaningarna framöver är att öka folkförankringen så att fler av
LO-förbundens medlemmar vill och får möjligheter att bidra med sina unika perspektiv i debatten.
INGELA EDLUND
Styrelseledamot i Folk och Försvar representerar LO
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Svenskt Näringsliv var – genom sin föregångare SAF – en av grundarna av Folk och försvar 1940, mitt
under brinnande världskrig. Idag, åttio år senare, är medlemskapet mer aktuellt än på länge.
Vårt öppna samhälle utsätts ständigt för nya hot. Både i närområdet och i omvärlden i stort har
osäkerheten tilltagit. Spänningen mellan Västvärlden, Ryssland och Kina har ökat markant under senare år.
Den avspänning och optimism som präglade åren närmast efter det kalla kriget är tyvärr till stor del borta.
Sveriges försvarsförmåga är beroende av att framgångsrika företag kan skapa tillväxt och resurser till vårt
gemensamma försvar. Samtidigt behöver naturligtvis näringslivet, precis som alla andra delar av samhället,
det skydd som bara ett effektivt försvar kan ge. I det nya totalförsvaret får företagen en mer central roll än
i det tidigare. Detta kommer att kräva ett tätare samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor.
Den tekniska utvecklingen, med bland annat digitalisering, innebär nya möjligheter men också nya
sårbarheter. Cyberhot och nya former av påverkansoperationer gör att näringsliv och företag är måltavlor
på nya sätt. Ett annat växande hot är brottsutvecklingen som blivit en allt viktigare säkerhetsfråga, inte
bara för myndigheter och allmänhet, utan också för företagen.
Sveriges fortsatta välstånd och tillväxt är intimt kopplade till vår försvarsförmåga. Därför är det avgörande
med ett helhetsgrepp kring säkerhetsfrågorna. Svenskt Näringsliv är övertygat om att Folk & Försvar har
en fortsatt viktig roll för att öka kunskapen i samhället om de säkerhetsutmaningar Sverige står inför.
KARL LALLERSTEDT
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv och vice ordförande i Folk och Försvar

När Folk och Försvar bildades 1940 ingick bland annat en rad frivilliga försvarsorganisationer som
medlemsorganisationer. Folk och Försvars uppgift att främja debatt och information om säkerhets- och
försvarspolitik var vid bildandet av organisationen en av dess viktigaste uppgifter. Det var och är det också
för oss frivilliga försvarsorganisationer som verkar för att skapa förståelse och en folklig förankring av
Sveriges försvar. Genom åren har Folk och Försvar genom sin unika opolitiska och opartiska ställning fortsatt att utveckla en verksamhet som samlar nationella och internationella aktörer som ger oss som medlemsorganisationer en av de viktigaste arenorna och mötesplatserna för frågor om försvar och säkerhet.
Genom bland annat ett stort antal seminarier, internationella studieresor och den årliga Rikskonferensen
får vi ta del av de enskilda frågorna, den senaste forskningen men även delta i den övergripande diskussionen och analysen.
Den nationella säkerheten är idag ett mycket vidare begrepp än vid bildandet 1940. Samhället är i många
avseenden än mer sårbart. Folk och Försvar har därför en fortsatt mycket viktig uppgift i att samla en
representation från civilsamhället, forskare, myndigheter och politiska partier tillsammans med både
nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap och främja en levande debatt om försvarsoch säkerhetspolitik i Sverige och övriga världen. Tillsammans fokuserar vi på ett säkrare och tryggare
samhälle och bidrar till att skapa en förståelse för varför fred, demokrati och frihet är värda att försvara.
De frivilliga försvarsorganisationerna vill framföra sina varma gratulationer till Folk och Försvar 80 år.
Vi vill samtidigt sända våra lyckönskningar inför de kommande åren i det viktiga uppdraget att hålla det
demokratiska samtalet ständigt levande för att försvar och säkerhet ska fortsätta att vara hela folkets
angelägenhet.
HELÉNE RÅDEMAR
Ordförande FOS, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté
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HÄLSNINGAR FRÅN SAMARBETSMYNDIGHETER
MYNDIGHETSFÖRETRÄDARE OM FOLK OCH FÖRSVAR

För Försvarsmakten är Folk och Försvar en viktig organisation. Folk
och Försvar sprider kunskap och främjar en levande debatt om
försvar- och säkerhetspolitik i Sverige. Med er höga kvalité på
seminarier och populära arrangemang samlar ni viktiga målgrupper.
Ni lyfter framgångsrikt fram viktiga försvarsfrågor och genomför
värdefull utbildning till målgrupper som är betydelsefulla för oss.
Ert arbete är av stor vikt för försvarsupplysning och folkförankring.
I en demokrati är det angeläget att samtala och debattera om försvaroch säkerhetspolitik. I Sverige har Folk och Försvarsedan andra
världskriget varit ett viktigt forum för att föra en levande debatt kring
dessa frågor.
Tack för ett gott samarbete och grattis till 80 år.
MICAEL BYDÉN
Överbefälhavare

Foto: Pressbild/Försvarsmakten

I en tid när många krafter vill dra isär och polarisera är det en
befrielse att möta en organisation där det är motsatt perspektiv
som styr. Folk och Försvar tillhandahåller mötesplatser och bidrar
till samtal där olika perspektiv kan mötas på riktigt: politik,
förvaltning, civilsamhälle, näringsliv.
Dessa möten och samtal gör Sverige rikare och starkare.
DAN ELIASSON
Generaldirektör Myndigheten

Foto: Pressbild/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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STYRELSEN 2020/2021

Göran Arrius, Ordförande
Sveriges akademikers
centralorganisation

Karl Lallerstedt, Vice ordförande Ingela Edlund
Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige

Torbjörn Bredin
Tjänstemännens centralorganisation

Lena Åsheim
Lantbrukarnas Riksförbund

Johan Sangborn
Advokatsambundet

Heléne Rådemar
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Ann-Sofie Eriksson
Sveriges Kommuner och
Regioner

Aida Badeli
Grön Ungdom

Christoffer Karlsson
Liberala Ungdomsförbundet

Patrik Strömer
Livsmedelsföretagen

Emelie Weski
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer

Helena Thybell
Rädda Barnen

Mats Ström
av Försvarsmakten föreslagen
representant

Svante Werger
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslagen
representant
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KANSLIET 2020

VI SOM JOBBAR PÅ FOLK OCH FÖRSVAR
ADRESS
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
EPOST
info@folkochforsvar.se
Prenumerera på våra inbjudningar och
nyhetsbrev genom att anmäla dig via vår hemsida.
SOCIALA MEDIER
MAUD HOLMA VON HEIJNE

@folkochforsvar

Generalsekreterare

070-678 92 92
maud.vonheijne@folkochforsvar.se

KARIN ABBOR-SVENSSON
Stabschef

070-090 88 61
karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

AMANDAH ANDERSSON
Kommunikatör och projektledare

072-188 84 51
amandah.andersson@folkochforsvar.se

DANIEL KJELLÉN

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-92 30 223
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

MÅRTEN MALMBERG
Utbildningsansvarig

073-746 44 30
marten.malmberg@folkochforsvar.se

HANNA WAERLAND-FAGER

DAVID BRUHN

Programansvarig försvarspolitik
076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

ZEBULON CARLANDER

Programansvarig säkerhetspolitik
073-624 60 06
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Utbildningsansvarig och
Programansvarig unga, fred säkerhet och försvar

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

SEBASTIAN WILLSTEDT
Utbildningsansvarig

070-090 40 66
sebastian.willstedt@folkochforsvar.se
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80 år ska bli minst 80 år till.
Mycket har hänt på den tiden, men vår plats och vårt arbete är
fortfarande i allra högsta grad relevant. Vår säkerhet är hela
folkets angelägenhet och vi fortsätter att vara en arena för
diskussion, debatt och bildning för säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Fred, frihet och demokrati berör oss alla, både här
och i vår omvärld och utvecklingen av detta slutar inte.

Folk och Försvars vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld.
Vi ska vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Hos oss möts olika människor och olika åsikter.

