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Abstract 

The general purpose of this study was to examine what views three different peace 

movements had about nuclear weapons and disarmament questions during 1980 to 1984. The 

chosen movements were the Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), Swedish Peace 

Committee and The Women’s International League for Peace and Freedom (WIPLF). The 

methods used for the study were a quantitative and a qualitative method. The study used three 

different questions. The first question asked: How does the organization’s journals describe 

the question about nuclear weapons? Which values are threatened and who is behind the 

threat? How central is the threat? The second question asked: What political differences could 

be found between the journals in the question about nuclear weapons? The third question 

asked: Which potential solutions did the journals discuss in relation to nuclear weapons and 

disarmament? The results showed that the picture of a threat rested on the impendence of a 

third world war, mass-death for humanity, that Sweden had to be prepared for war and that 

the superpowers wanted the war to happen outside of their own borders. The political views 

differed between the Peace committee, and the other two were the committee defended 

socialism and Soviet and critiqued USA while WILPF and SPAS critiqued both equally. The 

solutions presented were disarmament of nuclear weapons and the possible erection of the 

Nordics as a nuclear weapon free zone. The journals described how disarmament of nuclear 

weapons is a first step to disarmament and that the zone would keep the superpowers out of 

the area. 
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Inledning 

Genom 1900-talet har Sverige haft ett flertal grupper som har värnat för fred, kvinnors 

rättigheter samt nedrustning av atomvapen. Några av de större organisationerna verkade under 

namn som Svenska Fredskommittén (SFK), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 

(SFSF) samt Internationella Kvinnoföreningen för Fred och Fritid (IKFF). Dessa 

fredsorganisationer har haft eller har idag egna medlemsblad eller tidskrifter som de med 

olika namn eller samarbeten har givit ut under stora delar av 1900-talet, och även in i modern 

tid.1 Genom deras medlemsblad bredde dessa organisationer ut sig och verkade för fred eller 

andra agendor under stora delar av 1900-talet. Vad rapporterade eller skrev dessa rörelser i 

sina tidskrifter? Jag blev intresserad av frågan under diskussioner med handledare och tidigare 

arbete med pressmaterial och opinionsbildande i dessa. Undersökningen består av en 

kvantitativ och kvalitativ analys.  

Fredsorganisationerna var aktiva innan 1980 till 1984, men det var under slutet av 1970-talet 

när NATO valde att placera ut kryssningsmissiler i Europa2 som organisationerna åter blev 

aktiva. Detta uppsving kunde ses som mycket viktigt i frågan om kärnvapen och några av 

rörelserna ansågs därmed som aktiva eller potentiella säkerhetshot och av intresse för 

säkerhetspolisen.3 Detta intresse följde rörelserna ända till Sovjetunionens fall. Rörelserna har 

haft liknande politiska inriktningar med sitt arbete med viss skillnad på SFK. SFSF har 

beskrivit sig som politiskt oberoende.4 SFK har sina rötter i det kommunistiska partiet, men 

har beskrivit sig själva som politiskt oberoende5 och IKFF beskriver även de sig själva som 

politiskt oberoende.  

Relevansen till denna undersökning går att se i den tidigare forskningen och vad den saknar. 

Fredsrörelsernas medlemsblad eller generella material är inte tidigare undersökt till en 

godtagbar grad vilket gör att undersökningen får en intressant utgångspunkt och därför blir 

relevant som resultat för exempelvis framtida forskning. Vidare relevans går att hitta i 

styrdokumenten för historia inom gymnasiet. Eleverna ska exempelvis få ta del av olika 

former av källor, men även bekanta med sig grupperingar som var aktiva under 1900-talet.6 

                                                   

1 Swedberg, 2005, ss.14-6 
2 Bjereld, 2008, s.280 
3 Hjort, 2002, s.283 
4 Fogelström, 1983, ss.36-7 
5 Hjort, 2002, ss.23-4 & Politt, 2001, s.56 
6 Kursplanen för historia, GY11, s.1 



 

2(42) 

 

Titeln till uppsatsen är vald utifrån en ledartikel skriven i Pax under tidsperioden.7 Titeln är 

relevant då den beskriver hur Europa kan komma att förändras, men att titeln även låter det 

vara osagt om det är en bra förändring eller inte. 

Disposition 
I denna undersökning används en specifik mall för att ge undersökningen en tydlig inriktning. 

Tidigare forskning samt syfte och frågeställningar kommer först för att förklara varför ämnet 

undersöks och vad det är som undersöks i studien. I teoridelen beskrivs den teoretiska 

vinklingen som används i analysen samt den följande diskussionen av resultatet. Därefter 

tillkommer en metoddel som beskriver metod och material samt en bakgrundsdel för att ge 

historisk bakgrund till de olika rörelserna som diskuteras i uppsatsen. De nästkommande 

delarna inkluderar resultatet som framkommer från tidskrifterna samt den efterhängande 

diskussion av detta resultat som sedan jämförs och diskuteras med tidigare forskning för att 

kunna ge förslag till framtida forskning angående rörelserna. Sedan följer även en 

sammanfattning av undersökningen. I den sista delen kopplas och utarbetas den didaktiska 

prägel som är gynnande för läraryrket i uppsatsen. Där förekommer referenser till kursplaner 

och ämnesplaner och relevansen för resultat och källmaterial till dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

7 ”Ett nytt Europa”, Pax, Nr 2, 1983, s.2 
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1 Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs den tidigare forskningen inom ämnet svenska fredsrörelser med fokus 

på de fredsorganisationer som analyseras i studien.  

1.1 Tidigare forskning om fredsrörelser  
Det finns en liten, men ändå intressant mängd material som angår fredsrörelser i Sverige och i 

Europa. Däremot har inget tidigare material undersökt specifikt tidskrifter i den mån som 

denna studie ämnar göra vilket gör att det som presenteras i detta kapitel används i mer 

generell kontext rörande fredsorganisationerna. 1990 genomfördes en sociologisk studie av 

Katsuya Kodama över medlemmarna i fem olika fredsrörelser inom Sverige. Han undersökte 

Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoföreningen för fred och 

frihet, Svenska Fredskommittén, Kristna fredsrörelsen och Kvinnor för fred. Kodama 

studerade och undersökte den sociala bakgrunden av medlemmarna, politisk inställning, post-

materialistiska värderingar, ekologiska tankar samt deras feministiska värderingar.  

Enligt Kodamas resultat visade det sig att den sociala bakgrunden i fredsorganisationerna 

innehöll människor med högre utbildning, anställda inom offentlig sektor, och var oftare 

kvinnor än män rent statistiskt. Med tanke på den kommunistiska koppling som SFK har haft 

påverkades deras gruppering och hade därmed en relativt annorlunda medlemsbas med en 

annan social bakgrund än de andra organisationerna i studien. Medlemmarna i SFK hade lägre 

utbildningsnivå, arbetade inom industriella sektorn och majoriteten var män.8 

Organisationerna var proaktiva med sina ekologiska samt klimatvärderingar och att en 

medlem i fredsrörelserna visade på mer intresse och kunskap inom denna fråga än en vanlig 

person utanför dessa. Kodama kom fram till att SFK var den rörelse som hade lägst poäng 

inom den ekologiska frågan. De två kvinnliga rörelserna fick båda höga poäng i frågan och 

därmed kan det finnas en koppling mellan fred, feminism och klimatfrågan.9 De 

fredsorganisationer som arbetade och titulerade sig själva som kvinnorörelser var båda 

proaktiva inom frågan om feministiska värderingar vilket även SFK uppmärksammas ha varit. 

SFSF visade dock på ett sämre resultat i frågan om feministiska värderingar. Däremot är 

Kodama kritisk mot sitt resultat i och med att övergeneralisering kan förekomma när inte 

varje enskild medlem är med och svarar.10 

                                                   

8 Kodama, 1990, ss.177-8 
9 Kodama, 1990, ss.180-1 
10 Kodama, 1990, ss.181-2 
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Kodama undersökte även ideologiska/politiska frågor som en del av sin studie. Där 

uppmärksammade han att rörelserna med undantag av SFK var relativt kritiska mot både 

amerikansk liberalism och rysk kommunism.11 I studien beskrevs röda och blåa politiska 

ideologier som kommunism och imperialism medan flera medlemmar beskrev sig själva mer 

som något mellanting som kan liknas vid det gröna partiet.12 SFK var ett undantag i denna 

fråga i och med deras koppling till kommunistiska intressen som även beskrivits av 

historikern Hjort.13 

I jämförelse med Kodama har historikern Kim Salomon (1985) tittat på en bredare europeisk 

synvinkel av frågan. Han använder sig av termer som anti-establishment, som en central del 

av hans bok vilket betyder att fredsrörelserna ofta var emot de politiska värderingarna som var 

aktiva.14 På grund av NATO:s dubbelbeslut 1979 blev motståndet mer aktivt mot kärnvapen i 

de europeiska länder som drabbades hårdast av Natos missilbeslut. I Sverige fanns det aldrig 

någon central anti-NATO gruppering utan motståndet mot kärnvapen leddes av 

fredsrörelserna där SFSF var den ledande.15 Kärnvapensmotståndet hade en dominerande roll 

i fredsrörelserna under perioden. De direkt drabbade ländernas rörelser arbetade frenetiskt 

mot dessa missiler och de följdes av andra länders rörelser som Sverige. Organisationerna 

själva var inte ute efter att ändra politiken på eget bevåg utan de ville istället påverka de 

politiska partier som aspirerade till att leda de olika europeiska länderna så att de skulle 

besluta att inte placera ut missilerna. Fredsorganisationerna vägrade även gå med på en 

kompromiss då en halvvinst skulle kunna minska deras kampvilja.16 

Även de politiska värderingarna som undersöktes i boken är av relevans för denna studie. 

Salomon beskriver hur flertal medlemmar inom flera europeiska fredsrörelser oftast politiskt 

ligger till vänster om mittendelen av en politisk skala vilket kunde spegla sig i de Grönas 

medlems bas i Tyskland.17 Opinionsundersökningar visade exempelvis på hur folk var rädda 

och oroliga över kärnvapen och vad de skulle kunna åstadkomma. Salomon beskriver även att 

trots detta och de miljontals medlemmar i olika fredsrörelser i Europa var de ändå mindre i 

                                                   

11 Kodama, 1990, ss.182-3 
12 Kodama, 1990, s.178 
13 Kodama, 1990, s.178 & Hjort, 2002, ss.23-4 
14 Salomon, 1985, ss.15-16 
15 Salomon, 1985, s.37;43 
16 Salomon, 1985, ss.54-7 
17 Salomon, 1985, ss.125-126 



 

5(42) 

 

antal gentemot de som inte arbetade emot kärnvapen. Detta betydde att de var närmare en 

minoritet än en majoritet i motståndet mot kärnvapen.18 

Hjort (2002) skrev en SOU där han undersökte fredsrörelsernas bevakning av SÄPO. Studien 

var beställd av säkerhetskommissionen och hade som syfte att kartlägga hur övervakningen av 

fredsorganisationerna gick till. Hjort beskrev hotbilden kring dessa, om bilden var relevant, 

analysera och bedöma vad som hade hämtats av SÄPO samt ta reda på vilka principer 

organisationerna hade övervakats för.19 Där ingick två fredsorganisationer som är relevanta 

för denna studien: SFSF och SFK. SFK var tidigt påverkad av svenska kommunistpartiet och 

under sina tidiga år som rörelse användes deras fredsaktioner för att styrka banden med 

Sovjetunionen. Rörelsen anordnade fredskryssningar, konferenser och andra aktiviteter och 

beskrevs av SÄPO som en front för en pro-sovjetisk agenda.20 SFSF och andra 

fredsorganisationer, som ansåg sig själva politiskt oberoende, tog avstånd från SFK under 

denna aktiva tidsperiod. SFSF egna rörelse var delvis bevakad av säkerhetspolisen, men där 

var lokalavdelningarna mer intressanta och radikala än huvudorganet.21 SFSF nämns ha 

arbetat aktivt mot kärnvapenrustningen under 1980-talet, men då framförallt både mot 

Warzawapakten och NATO:s val av att placera ut missiler. Rörelsen blev fortsatt bevakad 

under tidsperioden, men bevakningen var övergripande och resulterade mestadels i bilder.22 

Under samma tidsperiod verkade SFK också hårt mot kärnvapen, men de var mer intresserade 

av att vara kritiska mot NATO och deras missiler och ignorerade därmed de sovjetiska 

missilerna i sina argument. Övervakningen var inte utbredd under 1980-talet utan fortsatte 

delvis på grund av organisationens tidigare kopplingar till pro-sovjetiska värderingar.23 

Björneberg (2019) har i sin artikel ”Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. 

Göteborgskretsen” tittat på det arbete som IKFF förde i Göteborg under 1900-talet. 

Göteborgskretsen var den största kretsen inom IKFF vilket gör kretsen relevant även 

nationellt. Däremot är det relevant att nämna att en specifik krets av en organisation kan skilja 

sig mycket i sina aktiviteter gentemot en annan vilket gör göteborgskretsen unik i sig. 

Gruppen verkade aktivt mot kärnvapen under 1960 till 1980-talet. Under 1960-talet så bjöd 

rörelsen in nobels fredspristagaren Linus Pauling och hans hustru tillsammans med andra 

                                                   

18 Salomon, 1985, s.127 
19 Hjort, 2002, s.12 
20 Hjort, 2002, s.68 
21 Hjort, 2002, ss.87-8 
22 Hjort, 2002, ss.284-7 
23 Hjort, 2002, ss.287-9 
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organisationer. Under det senare årtiondet var göteborgskretsen fortsatt mycket aktiv i 

kärnvapenfrågan där de höll demonstrationer om att ”stoppa neutronbomben”.24 Under 1980-

talet fortsatte de med ”det stora fredsmötet” där flera tusentals samlades för att ge sitt stöd 

emot kärnvapen med en slogan som lät: ”Norden kärnvapenfri zon i ett kärnvapenfritt 

Europa”.25 Göteborgskretsen fortsatte med att hålla stora möten för WILPF26 1983 och var 

med under Hiroshima-dagen samma år.27  

1984 samlade medlemmarna tusentals namnskrifter för att Göteborg skulle förbli en 

kärnvapenfri zon vilket gjorde att högt militärt uppsatta officierare inte kunde mer än ligga i 

hamn utanför staden. Samma år anordnas den stora fredsresan där fyra bussar med 

medlemmar besökt 105 länder med fem centrala frågor som motarbetade kärnvapen. 100 av 

105 länder svarade ja på frågorna. Efter kalla kriget avtappades frågan en aning, men har 

under senare 1990-tal och 2000-tal varit en het fråga igen angående 11 september och kriget 

mot terrorismen.28 Björneberg förtydligar i sina reflektioner kring sitt kapitel att vikten av 

samarbete mellan fredsrörelserna är oerhört viktigt samt att deras arbete mot krig och 

kvinnors rätt är en basal beståndsdel för framtiden.29 

Med tanke på det bristande utgångsläget i forskningen angående fredsorganisationerna kan 

denna studie ge en ny infallsvinkel. Denna undersökningen görs därmed för att kunna utöka 

forskningen angående fredsorganisationer, men även deras tidskrifter som tidigare bara har 

nämnts eller synts som exempelvis bilagor i SFK:s egna historiebok.30 Den tidigare 

forskningen har diskuterat den sociala bakgrunden medlemsbasen i de olika 

fredsorganisationerna där de högra utbildade var med i organisationer som IKFF eller SFSF 

och de mindre i SFK och de politiska värderingarna av de som var medlemmar i 

organisationerna. SFSF och IKFF var annorlunda gentemot SFK:s väljarbas som lutade åt en 

mer kommunistisk bakgrund. Den har även beskrivit folks rädsla gentemot kärnvapen och hur 

en organisation som IKFF verkade lokalt i Göteborg inom Sverige. Genom att undersöka 

ledarartiklar från de olika organisationernas tidskrifter kan denna studie tillföra mer kunskap i 

frågor som rör kärnvapen, nedrustning och allmänpolitiska opinioner. 

                                                   

24 Björneberg, 2019, ss.75-6 
25 Björneberg, 2019, s.78 
26 IKFF är den svenska delen av WILPF 
27 Björneberg, 2019, s.79 
28 Björneberg, 2019, s.83-6 
29 Björneberg, 2019, ss.92-5 
30 Politt, 2003, s.95 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är då att undersöka hur några svenska fredsorganisationer 

diskuterade frågor rörande kärnvapen, fred och konflikt under början av 1980-talet till mitten 

av 1980-talet. Därmed undersöks tidskrifts material för att se hur gruppernas opinion och 

rapportering till sina medlemmar såg ut i och med deras egna vinklingar och åsikter. Denna 

infallsvinkel är relevant som studie i och med hur organisationerna själva valde att rapportera 

om deras aktioner eller opinion. Genom undersökning av detta material förekommer 

vinklingar som kan vara av intresse från materialet som inte vanligt pressmaterial hade nämnt.  

2.1 Frågorna 
För att uppnå syftet med undersökningen används tre olika frågor för att kunna balansera och 

skära ned materialet till en rimlig nivå för uppsatsen omfång. Frågorna är skrivna för att 

undvika ja och nej svar samt är någon fråga formulerad för att vara relevant för den teoretiska 

delen av undersökningen och att göra den tydlig. Det viktiga med frågorna är att de ger en 

utgångspunkt för den empiriska studien. 

1. Hur beskriver tidskrifterna frågan om kärnvapen? Vilka värden hotas och vem eller 

vad står för hotet enligt källmaterialet? Hur centralt är hotet enligt källmaterialet? 

2. Vilka allmänpolitiska skillnader mellan tidskrifterna går att hitta i frågan om 

kärnvapen? 

3. Vilka potentiella lösningar såg ledarna i tidskrifterna angående frågan om nedrustning 

och kärnvapen? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för studien och den 

efterföljande analysen samt diskussionen. Kapitlet angår hotbildernas politik och är med för 

att beskriva hur en hotbild kunde se ut för rörelserna. 

3.1 Hotbildernas politik 
Hotbildernas politik angår säkerhetspolitik och hur det påverkar exempelvis Sverige, Europa 

eller världen. Rädsla beskrivs som något basalt för samhället och gör att samhället fungerar 

som det ska. På grund av detta kretsar många diskussioner i samhället kring denna fråga. 

Säkerhetspolitik beskrivs som ett akademiskt, medialt samt politiskt slagsmål eller slagfält.31 

Ett hot blir bara ett hot om den värderas som ett sådant av människor. För en person kan en 

händelse vara något positivt som befriar denne från problem medan en annan person eller 

grupp kan uppfatta det som ett hot mot deras upplevda värld.32  

I denna studie analyseras kärnvapen och dess effekt på människors överlevad som en central 

del. Detta förblir då ett val av att värdera något och relaterar till att vi föreställer något som en 

hotbild med exemplet kärnvapenfrågan under slutet av 1970 och 1980-talet. Hotbilder kan 

även förklaras som ett händelseförlopp eller en obehaglig historia där man är rädd för det man 

inte helt förstår sig på eller kan kontrollera. Rädslan eller hotet av kärnvapen är en form av 

hot som i en breddad hotbild beskrivs som en av fyra centrala hotbilder.33 

De fyra centrala hotbilderna förklaras som militära angrepp med användande av missiler eller 

kärnvapen, etniska konflikter vilket kan angå inbördeskrig, påfrestningar på samhället som 

flyktingvågor, terrorism, brottslighet och den sista hotbilden beskrivs som IT och 

informationskrigföring.  

I denna studie läggs fokuset på det militära hotet som även beskrivs som kärnan av 

hotbilderna som präglade kalla krigstiden. Bjereld (2001) beskriver att år 1980 till 1983 var 

andelen procent av den svenska befolkningen som var oroliga över militära hot som 

kärnvapenmissiler uppe i 74% och år 1984 till 1989 cirka 53% vilket är en minskning.34 Detta 

tyder på att den generella opinionen i den svenska befolkningen var en form av rädsla för ett 

militärt hot, men även att hotbilden minskar när hotet av missiler gradvis minskar. Hotbilden 

                                                   

31 Eriksson, 2001 
32 Eriksson, 2001, ss.1-2 
33 Eriksson, 2001, ss.3-4 
34 Bjereld, 2001, s.17 
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är utbredd och är inte endast i form av militära hot.35 Ideologier är även relevant inom 

hotbildsteori då partier och organisationer till vänster om den politiska skalan ofta har en 

annorlunda definition av hotbilder och lägger inte lika mycket vikt vid det militära hotet som 

den andra sidan av den politiska skalan kunde ha gjort.36 

4 Metod och material 

Metoden som används i denna uppsats är uppbyggd från två olika metodböcker. Dessa är 

Kristina Lundgrens bok som heter Att läsa Tidningstext samt Bergström och Boréus mer 

generella metodbok Textens mening och Makt. I Lundbergs bok används en checklista37 för 

att hjälpa med avkodningen av texterna. Denna checklista följs inte slaviskt, men används för 

att bearbeta artiklarna och sålla bort de texter som inte tillför något relevant till den empiriska 

studien. Checklistan tillför frågor som avkodar vinklingen, källkritiken och de retoriska 

aspekter som texten kan använda sig av.38 Checklistan används därmed för att förstärka 

intersubjektiviteten i metoden som används till analysen. Bergström och Boréus används för 

att genomföra en textanalys av materialet. Metoden som används är en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av tidskrifterna. I metoden ämnar jag använda en 

textanalys för tidskrifterna och få fram deras opinion gentemot mot kärnvapen, men även 

deras opinion kring nedrustning.39 

Innehållsanalys är en metod som kan användas som verktyg för att göra både en kvalitativ och 

en kvantitativ analys. Det är relevant att skilja på en kvalitativ innehållsanalys och en 

kvantitativ innehållsanalys då en kvalitativ analys inte räknar eller mäter resultatet. Metoden 

är applicerbar på flera olika källmaterial som läroböcker, religiösa urkunder, romaner, 

tidskrifter eller exempelvis tidningsartiklar. Metoden är även användbar för manuell analys, 

men kan likväl användas effektivt genom en dator som kodar stora mängder material.  

Innehållsanalys hjälper att se mönster i material med stora mängder som exempelvis 

tidningsartiklar och kan därför användas för att hitta ett samband. Det centrala i metoden är: 

                                                   

35 Eriksson, 2001, ss.5-6 
36 Eriksson, 2001, s.10 
37 Lundgren 1999, s.142 
38 Lundgren, 1999, s.142-3 
39 Bergström & Boréus, 2012 
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”vad texten förklarar för oss”.40 I denna studie görs en textanalys av materialet noga och 

sedan kvantifieras artiklarna i teman som sedan skrivs ut i den kvalitativa studien. 

Fredsrörelser och kärnvapenfrågan är centrala i analysen. Därmed används ett fåtal relevanta 

ord som en ledsaga under analysen. Ord som kärnvapen, hot, nedrustning, krig och säkerhet är 

relevanta för analysen då de är centrala i frågan om säkerhetspolitik och hotbilder. Den 

empiriska analysen grundar sig sedan i de olika frågeställningar som är beskrivna i kapitel 

2.1. Det är frågorna som plockar fram och styr det som blir relevant för den empiriska 

analysen.  

4.1 Källmaterialet 
I uppsatsen undersöks tre olika tidskrifter som var aktiva under tidsperioden. Tidskrifterna var 

publicerade under undersökningens omfång, men i olika former. Fredsorganisationerna har 

utgivit tidningar med olika titlar under olika perioder. IKFF har publicerat sin tidskrift under 

samma titel sedan 1934. De valda tidskrifterna är:  

Fred och Frihet (IKFF). Tidskriften har varit utgiven sedan 1934 och har varit rörelsens 

primära organ och medlemsblad för deras medlemmar. Den beskrivs ha varit utgiven av 

förbundsstyrelsen inom IKFF.41 Under tidsperioden som studien täcker gav organisationen ut 

tidskriften som en liten handbok. Den innehöll en form av ledare, artiklar, analyser och även 

kommentarer. Det som är av intresse är de skrivna ledarna. Fred och Frihet är av mindre 

karaktär och flera nummer har bara en enstaka ledare och ett fåtal artiklar av andra slag. Alla 

ledare signeras dock med namn. De flesta ledare är signerade av Ingrid Segerstedt Wiberg, 

dotter till Torgny Segerstedt. Hon var under sitt liv politiskt involverad i folkpartiet och utsågs 

till hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.42 Andra ledare är signerade av Solveig Orosco 

eller Elizabeth Gerle.43  

Fredstidningen Pax: tidskrift för fredsdebatt (SFSF). Den version som analyseras i den 

empiriska studien var utgiven mellan 1972 till 1991 av både SFSF och Svenska 

Världsfredsmissionen, men fick efter 1991 det nya namnet Pax och blev bara utgiven av 

SFSF. Tidskriften var under undersökningsperioden formaterad först som ett häfte med en 

tidskrifts stil. Senare år 1981 byter Pax form till en vanlig tidning med ledare, krönikor, 

                                                   

40 Bergström & Boréus, 2012, ss.50-58 
41 Swedberg, 2005, s.16 
42 Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Ingrid Segerstedt Wiberg, www.skbl.se/sv/artikel/IngerSegerstedtWiberg 

(Hämtad, 2020-01-14) 
43 F&F, Nr 4, 1982, s.2, F&F, Nr 4, 1984, s.2 

http://www.skbl.se/sv/artikel/IngerSegerstedtWiberg
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nyhetsartiklar och sidor om böcker och film. Ledartiklar signeras av hela redaktionen vilket 

gör att inga författares namn är en del av den empiriska analysen. Detta var ett medvetet val 

av redaktionen enligt en av deras ledare.44 

Fred och solidaritet (SFK) var en tidskrift som utgavs mellan 1974 till 2000. Innan SFK gav 

ut F&S gav rörelsen ut en annan tidskrift mellan 1951 till 1956 som hette Leva i fred. 

Tidskriften användes framförallt som ett sätt att informera medlemmarna om 

massförstörelsevapen och liknande frågor.45 Formatet på SFK:s tidskrift var en A4 bok där det 

kunde vara varierande antal material och sidor. De flesta numren hade en form av ledare och 

nyhetsartiklar, men det förekommer även långa kritiska analyser, dokument och krönikor i 

materialet. Fokuset ligger på ledarna och kritiska analyser. Under de första åren av analysen 

signeras ledarna av skribent, men ledarna slutas signeras under 1982 vilket inte förklaras 

varför. Skribenterna i SFK:s tidskrift som presenteras i studien var Roman Chandra, John 

Takman, Stellan Arvidson, Urban Karlsson, Gösta Johansson och Per Eriksson. John Takman 

var en kommunistisk politiker, Urban Karlsson hade kopplingar till kommunistiska grupper, 

men även Stellan Arvidson var nämnd mer än en gång och var en politiker i 

socialdemokraterna med kopplingar till östeuropeiska frontorganisationer.46 

Två av tidskrifterna är fortfarande aktiva (2020), men tidskriften som utgavs av SFSF under 

undersökningsperioden går idag endast under namnet Pax och ges bara ut av deras egna 

organ. SFK slutade ge ut sin tidskrift under namnet Fred och Solidaritet år 2000. 

I denna studie förekommer inte exakt samma form av pressmaterial som i vanliga tidningar 

utan organisationernas egna publicerade material. Detta gör att materialet får en vinklad 

prägel som var ämnad för medlemmarna i organisationerna. Detta källmaterial har skillnader 

gentemot tidningsmaterial då dagstidningar har värderingar som inte nödvändigtvis behöver 

stämma överens med det av fredsrörelserna. Därmed kan vinklingen i rapporteringen vara än 

mer tydliga eller otydlig än de svenska dagstidningarna. Ett urval har gjorts av materialet för 

att kunna begränsa materialet och göra studien mer centrerad och enklare att arbeta med. 

Därmed har ett val gjorts att bara läsa ledarsidorna. Detta val är gjort för att ge studien en 

tydligare inriktning och för att skära ned materialet till en mer hanterbar nivå.  

                                                   

44 ”Pax roll i rörelsen”, Pax, Nr 6, 1984, s.2 
45 Politt, 2003, ss.48-50 
46 Almgren, 2009, ss.57.59  
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Tidningar och tidskrifter brukas i en opinionsbildande funktion vilket då inkluderar de 

tidskrifter som fredsorganisationerna gav ut. Därmed är det relevant vilka sektioner från en 

tidning som är utvalda för analys i en studie. I denna studien fokuseras det på ledarsidor eller 

det som kan likna och representera en ledarsida. Ledarna är den opinionsbildande funktionen 

för tidningar och är därmed centrala för att hitta åsikter från utgivaren.47 

4.2 Metodkritik 

Materialet i studien lämpar sig inte väl för att undersöka enskilda medlemmarnas tankar, 

lokala plan, eller vad som hände bakom stängda dörrar i rörelserna. Däremot ämnar sig 

materialet bra för att se opinionsbildning, vad de gjorde under tidsperioden, vad de skulle 

tänka sig kunna göra kring kärnvapenämnet, samt hur rörelserna rapporterade det de gjorde 

inom sin förening. En studie av tidningsmaterial eller i detta fall, tidskrifter har medgivande 

brister som är värda att nämnas. Queckfeldt nämner exempelvis hur det finns uppenbar kritik 

mot olika former av textanalys. En forskare kan under sitt arbete bli subjektiv och därmed 

bedömer vad som är rätt eller fel. Därmed kan detta påverka resultat i och med att de tar med 

det som de själva anser intressant istället för det relevant vilket också skulle kunna göra att 

resultat påverkas negativt. Hon menar därmed att forskare har gått med på en form av 

”gentleman agreement” för att minska detta och hålla detta fuskande rent.48 Dessa brister 

behöver inte göra att analysen inte är relevant nog och icke vetenskapligt intressant. Istället 

kan det ses som tillförande genom att forskaren alltid har det i åtanke att resultatet kan bli 

påverkat och att forskaren då arbetar för att öka intersubjektiviteten genom att skapa tydliga 

metodlinjer som andra forskare kan följa med samma källmaterial. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

47 Persson, 2012, ss.1-2 
48 Queckfeldt, 1981, s.8-13 
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5 Historisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs den historiska bakgrunden till organisationerna och hur de verkade 

under 1900-talet, samt det omfång som det empiriska materialet undersöker. Kapitlet ger även 

information om viktiga hållpunkter i fredsorganisationernas historia under 1900-talet som är 

relevanta för undersökningen. 

5.1 Händelseförloppet i kort 
Under 1978 och 1979 kommer ett uppsving i fredsaktivismen inom Sverige. Anledningen till 

detta angår NATO och deras dubbelbeslut att sätta ut missiler i europeiska länder där bland 

annat Turkiet, Nederländerna och England. Denna fredsaktivism tog sig i form av 

demonstrationer i landet av olika fredsorganisationer och förde fram frågan till de svenska 

politikerna.49 Det riktiga motståndet tog sig i form i Västeuropa och betraktades som ett hot 

mot säkerheten gentemot Östeuropa där det sågs mer som en militär kamp. 

Nedrustningsarbetet under kalla kriget kunde delas in i tre olika faser. Den första pågick tills 

början av 1960-talet där ett försök till aktiv nedrustning var viktigt. Den andra fasen som 

pågick 1960 och 1970-talet signifieras av att ge upp på en fullkomlig nedrustning för att 

istället få kapplöpningen att minska och bli kontrollerad. Den tredje och sista fasen under 

1980-talet beskrivs som ett lås där förhandlingsläget inte kunde rubbas med konventionella 

metoder.50 Anti-neutronbomben hade vid detta tillfälle redan haft en form av aktivt motstånd i 

flertal länder under tidigare år.51 Under denna tidsperiod ökade även medlemskapssiffrorna i 

rörelserna märkbart vilket kunde ses i SFSF.52 Då flera av rörelserna legat i vila eller hade 

varit inaktiva under perioden några år tidigare så ses NATO och deras beslut som en 

vändpunkt i fredsrörelsernas aktivitet. 

5.2 Svenska regeringens syn i kärnvapenfrågan 
Den svenska regeringens syn på frågan om kärnvapen och missiler kunde förklaras som 

relativt begränsad tills år 1979. Åren innan var Sverige med och beslutade om kärnvapenfria 

zoner, men intresset kom fram först efter dubbelbeslutet från NATO.53 Sverige hade varit 

kritiska mot supermakternas motvilja att nedrusta till den nivå som den svenska 

Undénplanen54 hade som mål. Däremot blev det svårare för den svenska regeringen att ge 

                                                   

49 Bjereld. 2008, s.281 
50 Salomon, 1985, s.38 
51 Salomon, 1985, ss.37-9 
52 Kodama, 1990, s.48 
53 Bjereld, 2008, ss.254-5 
54 Innebär att stater som inte innehaver kärnvapen inte ska lagra eller tillverka sådana vapen 
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kritik mot Sovjetunionen i och med ubåtskränkningarna i svenskt territorium och rädsla för ett 

nytt världskrig.55 Den svenska synen på kärnvapen var dock fortsatt tydlig i frågan om 

kärnvapen genom socialdemokraten Olof Palmes förslag om en kärnvapenfri korridor eller 

arbetet med norden som kärnvapenfri zon. Palme ansåg att Sverige och Socialdemokraterna 

måste ta ett mer aktivt engagemang i frågan om en kärnvapenfri zon i Norden och Europa. 

Däremot ansågs frågan mycket komplicerad på grund av sovjetiska intressen samt kontrollen 

av sovjetiska ubåtar i området skulle vara minimal och därmed skapat ett stort hot. Länderna 

runt Östersjön kom aldrig till en gemensam handlingsplan i frågan även om den närmsta 

supermakten Sovjetunionen var mer positivt inställd till zonen än NATO.56 

5.3 Svenska fredsrörelser under 1900-talet 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är den äldsta fredsorganisationen i Sverige och den 

äldsta aktiva rörelsen i världen. Rörelsen formades 188357 och det året ses som året där 

svenska fredsrörelser skapades.58 Organisationen beskrev sig själv vid sin start 1883 som 

oberoende både politiskt och religiöst och menade inte att inverka på dessa styrandeformer. 

Som grupp startade man med sju olika syften där man verkade för krigsavskaffande, att förena 

fredsvänner och främja skiljedom före krig.59 Under 1958 till 1962 verkade rörelsen starkt 

mot kärnvapen och frågan dominerade rörelsen stort 1958 till 1960.60 Flera aktioner av ren 

spontanitet tillkom under denna period, utöver det bildades Aktionsgruppen mot svensk 

atombomb (AMSA). Gruppens program medgav att de skulle motsätta sig kärnvapen i 

svenska militär och använda militära resurser för uppbyggande syften istället för 

krigsföring.61  

Svenska Fredskommittén och världsfredsrörelsen var en fredsgrupp med rötter och samarbete 

med kommunistiska partier efter sitt formande den 23 Maj 1949. Gruppen var verkande 

framförallt för att motsätta sig kärnvapen och främja nedrustning.62 Tyska forskaren Gunther 

Politt beskriver att de som i början reste sig i frågan om fred var marxister och 

socialdemokrater. Idén om att bilda gruppen kom från en världskongress 1949 där gruppen 

tog inspiration till att bilda sin egna organisation. Under de kommande veckorna togs beslutet 

                                                   

55 Bjereld, 2008, s.284 
56 Bjereld, 2008, ss.284-8 
57 Fogelström, 1983, s.34 
58 Kodama, 1990, s.46 
59 Kodama, 1990, s.46 
60 Fogelström, 1983, s.264 
61 Fogelström, 1983, s.255-264 
62 Politt, 2001, s.6 
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att bli en kommitté istället för en förening.63 Kommittén arbetade enligt dem själva politiskt 

oberoende. Organisationen hade ingen tvångsinställning för att vara pacifistiska, de satte sig 

mot kärnvapen och var för nedrustning. De var inte heller någon renodlad förening utan en 

kommitté vilket de såg positivt samt att de intog en stans där man verkade anti-

imperialistiskt.64 Enligt Kodama beskrivs rörelsen som marxistisk och därmed annorlunda 

från de andra stora fredsrörelserna i Sverige.65 Hjort & säkerhetskommissionen beskriver även 

hur rörelsens arbete under 1950-talet var en form av täckmantel för olika sovjetiska 

intressen.66 Organisationen arbetade med pro-sovjetiska kongresser och fredskryssningar och 

detta formade intresse från SÄPO. De valde att skugga och avlyssna gruppen vilket gjorde att 

gruppen sågs som ett potentiellt hot mot Sveriges säkerhet. Under andra halvan av 1960-talet 

minskar aktiviteten hos organisationen och de ligger i vila under ett antal år tills slutet på 

1970-talet då NATO och deras kryssningsmissiler får flera grupper vilket inkluderar SFK att 

bli aktiva och motsätta sig kärnvapenrustningen.67  

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet var en grupp som formades till den svenska 

grenen av ”The International League for Peace and Freedom” (WILPF) i Haag 1915.68 I 

början var rörelsen aktiv för kvinnors rösträtt, lika politiskt inflytande mellan män och 

kvinnor samt fred på jorden. De ansåg att krig var vedervärdigt och att krig offrar liv samt det 

som människor hade byggt upp under flera århundraden. Den svenska sektionen av rörelsen 

bildades 1919 och har idag69 sju aktiva distrikt där Göteborg är den största och mest aktiva.70 

IKFF som organisation var aktiva mot Kärnvapenhotet landet runt, men än mer i 

Göteborgsområdet där man anordnade flera evenemang och protester mot atomvapen under 

1970-talet. Under 1979 byter man linje med en ny ordförande och arbetar mer ute med att 

sälja banderoller, vimplar och pratar om fred och frihet som sin huvudidé. Som rörelse 

värnade de om att samarbete med andra fredsrörelser för att demonstrationer eller aktioner 

inte skulle hända på samma dagar. Göteborgskretsen var den del av IKFF som anordnade det 

stora fredsmötet 1982 på Ullevi i Göteborg där rörelsen fyllde femtiotusen platser med 

människor från de nordiska länderna. Kraven under mötet var att norden skulle förbli en 

                                                   

63 Politt, 2001, s.50-5 
64 Politt, 2001, ss.56-7 
65 Kodama, 1990, s.178 
66 Hjort, 2002, s.23-4 
67 Hjort, 2002, ss.66-7 
68 Kodama, 1990, s.52, & Swedberg, 2005, s.13 
69 Med idag menas år 2019 och 2020 
70 Björneberg m.fl, 2019, ss.71-2 
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kärnvapenfri zon.71 Mötet beskrivs ha lockat upp till hundratusen personer till staden och 

40000 av dessa stod längs en linje som sträckte sig mellan den amerikanska och den 

sovjetiska ambassaden.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

71 Björneberg m.fl, 2019, ss.76-8 
72 Kodama, 1990, s.48 
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6 Empirisk studie av tre fredsorganisationers ledarartiklar 

I detta kapitel framkommer och presenteras den empiriska analysen både i kvantitativ och 

kvalitativ form. I analysen undersöks tre svenska fredsorganisationers tidskrifters ledarartiklar 

vilka var Pax av SFSF (Pax), Fred och Solidaritet av SFK (F&S) samt Fred och Frihet från 

IKFF (F&F). Tidsperioden som är vald för studien är 1980 till 1984. Denna tidsperiod är vald 

då det var en intensiv period där rörelserna var aktiva i kärnvapenfrågan samt att 

rapporteringen trappades ner i slutet av 1984. Alla tidskrifter förekommer i varje del av 

analysen, men de är tydligt separerade baserat på tidskrift, vilket gör att samma paragraf 

aldrig har inslag av två tidningar samtidigt. Redovisning av artiklarna görs separat i fotnoter. 

Alla artikelinslag presenteras inte i exakt detalj då vissa ledare istället får representera en 

helhet för studien och för andra likartade artiklar. 
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6.1 Kvantitativ analys av den empiriska studien 
Hur många ledarartiklar var det som undersöktes samt hur går det att kategorisera dessa 

artiklar genom att utgå ifrån de frågeställningar som uppsatsen använder? I denna kvantitativa 

delen kodas material utifrån teman och artiklarna räknas utifrån vilka teman som den 

innehåller. Exempelvis kan en ledare stämma in i flera olika sorters teman. Ett exempel på 

detta är hur en artikel kan stämma in i både kärnvapen som krig, hot och nedrustning i samma 

text.73  

Tabell 1. Antalet ledarartiklar som analyserades 

Tidskrift Fred och Frihet Fred och 

Solidaritet 

Pax Totalt 

Antalet ledare 18 19 46 83 ledare 

Källa: Fred och Frihet 1980-1984, Fred och Solidaritet 1980-1984, Pax 1980-1984 

Tabellen visar antalet relevanta ledare som analyserades i den empiriska studien. Notera att 

det skiljer sig i antal ledare mellan F&F och F&S jämfört med Pax. Detta beror på att Pax 

hade fler nummer och en mer omfattande tidskrift under den undersökta perioden. Pax var 

den tidskrift som vid flertal tillfällen hade fler än en ledare på sin ledarsida medan F&S och 

F&F koncentrerade sig på en enstaka ledare per nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

73 ”NATO UT UR NORDEN”, Pax, Nr 1, 1981, ss.2-7 
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Tabell 2. Ledarartiklarnas tematiska tillhörande 

Tema Fred och 

Frihet 

Fred och 

Solidaritet 

Pax Antal 

Kärnvapen 

och hot 

12 17 23 52 

Kärnvapen 

och krig 

14 14 18 46 

Kapprustnin

g och 

nedrustning 

13 10 34 57 

Norden och 

Europa som 

kärnvapenfri 

zon 

5 11 11 27 

Allmänpoliti

ska 

opinioner 

9 17 22 48 

Supermakter

na i fokus 

10 12 18 40 

Övrigt 

 

2 3 10 15 

Källa: Fred och Frihet 1980-1984, Fred och Solidaritet 1980-1984, Pax 1980-1984 

I tabell 2 har artiklarnas kodats utifrån olika teman som de innehåller. Flera av artiklarna kan 

innehålla flera teman och vissa av dem kan till och med ingå i alla former av teman. Ett 

exempel på detta är en ledarartikel av Segerstedt Wiberg som nämner både kärnvapen som 

krig, hot, nedrustning, politik och supermakterna i samma text.74 Det är sex utvalda teman 

som baseras på frågeställningarna och deras relevans. Dessa artiklar kommer sedan diskuteras 

i den kvalitativa analysen i nästa kapitel. Kapprustning och nedrustning är inkluderade i 

samma tema då de nämns tillsammans som relaterade till varandra då alla tre organisationer 

menar att nedrustning måste hända och att kapprustningen ska minska. Även en del kallad 

övrigt är tillagd då vissa ledare kan ha relevanta inslag som inte får plats i resultatet eller tar 

upp liknande teman, men som inte stämmer bra överens med frågeställningarna. Inom övrigt 

räknas teman som samarbete mellan fredsorganisationer, syn på massmediernas roll, 

självgodhet inom organisationen, förslag till inhemsk säkerhetspolitik och liknande delar. Det 

är för omfattande att analysera alla delar. 

Den allmänna slutsatsen är att alla tidskrifter rapporterade intensivt under perioden i frågor 

som nedrustning och kärnvapenfrågan. Pax rapportering var mer omfattande i antalet artiklar. 

                                                   

74 ”Säg Nej!”, Wiberg, F&F, Nr 1, 1980, s.2 
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Pax och F&F rapporterade båda mindre om Norden som kärnvapenfri zon där F&S la en 

större del av sin senare rapportering. Både F&F och Pax rapporterade relativt likvärdigt om 

kärnvapen som krig eller hotbild medan F&S kopplade till detta i nästan alla sina ledare. 

Även supermakterna verkar ha varit relevanta för alla tre tidskrifter, men Pax ger än andel 

mindre rapportering där de nämner USA, Sovjet eller NATO gentemot de andra två. F&S 

relaterar nästan alla sina ledare i frågan om kärnvapen i någon form och är den tidskrift som 

intresserar sig mest i frågan om den kärnvapenfria zonen i Norden gentemot F&F och Pax där 

Norden som kärnvapenfri zon nämns sparsamt. Vad dessa skillnader beror på kan vi inte veta 

genom den kvantitativa analysen, men den ger en inblick i vad tidskrifterna ansåg som mest 

intressant att diskutera i sina ledare och ett en form av hotbild måste ha upplevts genom det 

tematiska tillhörande som artiklarna ingick i. 
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6.2 Kvalitativ analys av den empiriska studien 
I denna del analyseras materialet utifrån den kvalitativa analysen. Analysen är utlagt utifrån 

de teman som beskrivs i den kvantitativa analysen. Metoden beskrivs i kapitel fyra. 

6.2.1 Kärnvapen som krig och hotbild 

Det som kommer i fokus är kärnvapen i relation till krig och hotbild då de ofta rapporteras 

likartat i artiklarna och går in närmare i varandra.  

I Pax beskrivs krig och hotbild som något centralt som är kopplat till den generella 

kapprustningen som pågick i världen under början av 1980-talet. Sverige hotas av pressen på 

Norge och Danmark. Man pekar på ett potentiellt storkrig mellan supermakterna, men att 

storkriget kommer vara kort då det är oerhört förödande. Hotet ligger i att dessa makter vill 

sätta ut missiler och bekämpa kriget utanför sina gränser. De nämner även att kriget kommer 

att vara det sista i Europa då allt kommer förstöras. I nummer sju 1981 pekar man även på att 

det säkerhetspolitiska läget är världen är hotat i och med kärnvapenrustningen av 

supermakterna: ”De båda supermakternas rustningar och deras kärnvapenutveckling har lett 

fram till en situation där nedrustning står kvar som det enda säkerhetspolitiska alternativet”. 

Medeldistansrobotarna diskuteras och är relevanta i Genéve-förhandlingarna. Förslag 

framkommer från kärnvapenmakterna, men enligt Pax är de inte realistiska. Pax vill se en 

balans i vapentillgångarna då Sovjet har tre mot en bomb i antal gentemot USA. De skriver 

dock att en balans aldrig kommer uppnås eller har existerat. De fokuserar även på Alva 

Myrdal som nämner att 1983 blir ett ödesår i frågan om kärnvapen. Året ses även som ett 

ödesår i frågan om missilerna utplacering. Ledaren nämner massdemonstrationer som 

kommer hända oktober samma år är oerhört relevanta för hur det kommer gå i frågan. Pax 

pekar på att fredsrörelsen är den viktiga makten i frågan. Det viktiga blir enligt en ledare från 

nummer åtta år 1983 att stoppa utplaceringarna av missilerna och med protesterna. I ledaren 

från numret efter beskriver man hur kärnvapen befäster kalla kriget, höjer krigsrisken, och 

splittrat Europa. 75 

Pax menar att Sverige fortsatt måste förbereda sig för krig i ledaren nummer fyra år 1982. 

Sista numret från 1982 diskuterar ubåtar och det militära hotet i och med dessa. Om det finns 

fler ubåtar än i Karlskrona och Hårsnefjärden är detta ett stort hot mot Sverige. De nämner 
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även hur avspänningarna från 1970-talet inte har gett upphov till fred utan istället finns nu 

olika former av kärnvapen vilket var en orsak till atomubåtarna. Under en kyrko-konferens 

1983 tar kyrkan även beslut om att alla kärnvapen borde elimineras inom fem år vilket 

artikeln uppmärksammar. I ledaren därefter uppmärksammar man danska Vedbaek och hotet 

från de nedgrävda atomvapnen där som kan döda tusentals i Sverige. 1984 beskriver man 

också att den svenska försvarsmodellen inte fungerar om storkrig skulle hända.76 

F&S är mycket intensiva i sin rapportering angående kärnvapen som hotbild. Alla deras 

ledartiklar nämner kärnvapen som ett extremt hot. Frågan om kärnvapen beskrivs i tidigt 

stadium som något som hotar hela mänskligheten. I den följande ledaren dras paralleller till 

MAD-doktrinen och att den skulle frambringa ett krig utan vinnare och forma ett kollektivt 

självmord. Både begränsad användning och en enstaka bomb kommer att frambringa 

massdöd. Om robotar placeras i Europa kan det ta fem minuter innan kriget startar då 

stressade människor i kontroll av bomberna måste ta snabba beslut som skulle kunna vara ett 

misstag då de inbillar sig att något händer. Hiroshima bomben beskrivs i ledaren från nummer 

tre 1981 som ett omätbart lidande och att samma land som släppte den bomben tillverkar 

flera. Stellan Arvidson nämner i sin ledare 1982 att bara en internationell överenskommelse 

kan stoppa den kommande världskatastrofen. Istället menar en senare ledare från samma år att 

USA genom att känna sig hotade har utvecklat en kärnvapenfristrategi som drabbar Europa 

och Sovjet, men inte de själva. Detta åstadkommer USA genom att placera ut deras 

kärnvapenmissiler i olika europeiska länder.77 

1982 beskrivs av F&S som ett genombrott och att de själva är en oerhört viktig del i 

fredsarbetet. Frågan om kärnvapen lyfts också upp som relevant ämne för fredskonferenser 

som Silkeborg 1983. År 1983 ses även den som oerhört viktig i arbetet mot kärnvapen. F&S 

menar att det lutar mot ett tredje världskrig och att fredskrafterna måste förhandla för att detta 

inte ska hända. Detta beskriver dem i ett citat: ”I slutet av året planeras att utplacera 572 nya 

medeldistansrobotar i Europa för att därmed upphäva den jämvikt mellan stormakterna som 

nu finns. Därmed tages ett stort steg närmare ett tredje världskrig”. 1983 ses som året där inga 
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robotar längre ska finnas och att produktionen av dem ska försvinna. I ett uttalande från deras 

årsmöte nämner de också att nya medeldistansrobotar hotar Sveriges säkerhet. Detta hot 

beskrivs i ledaren från nummer fyra 1983 som att flygplanen med atomvapen kommer att åka 

över svenskt territorium obehindrat. Ledarna från 1984 pekar på att de inte ska få styras av 

vad en minoritet beslutar och menar att mänskligheten inte får avgöras på spekulationer som 

är kortsiktiga. De flygplan som åker över Sverige ska skjutas ner, men det ses som svårt att 

upptäcka alla och att det radioaktiva då kan komma på oss istället och framkalla massdöd.78 

F&F beskriver frågan om kärnvapen som en de allra viktigaste frågorna under 1980-talet.79 I 

ledaren från nummer ett 1980 beskriver Segerstedt Wiberg att kärnvapenfrågan är oerhört 

viktig att beakta för framtiden. Hon diskuterar även kärnvapen i en kontext som rör ett 

potentiellt tredje världskrig. Hon beskriver hur Reagan hotar Sovjetunionen med kärnvapen 

vilket är en anledning som kan orsaka ett sådant krig. Däremot förklarar Segerstedt Wiberg i 

en ledare 1984 att vi i Sverige har det svårare att se hotet om ett tredjevärldskrig. Vi bör dock 

inte bli likgiltiga och att frågan fortfarande är relevant för oss. Hon menar att svenska 

politiker måste förstå hotet.80 Hon beskriver även att det pekar mot ett potentiellt storkrig och 

hur ett storkrig potentiellt kan skapa en form av förintelse för människan som art och att detta 

är ett av de stora hoten. Den allmänna opinionen eller folket vill inte se någon form av krig, 

men är för handlingsförlamade för att stoppa kriget.81  

Segerstedt Wiberg följer upp på sin idé om handlingsförlamning i sin nästkommande ledare 

där hon nämner att om folket inte aktivt arbetar emot utplacering av kärnvapenmissiler kan 

kärnvapenaktörerna göra som de vill obehindrat. Segerstedt Wiberg menar att dåliga beslut tas 

lättare om folk inte gör något åt saken.82 I en ledare 1981 nämner Segerstedt Wiberg hur 

människor känner sig arga eller rädda på grund av kärnvapnen i Europa. Hon beskriver hur 

opinionen i länderna kräver att dessa vapen ska bannlysas. Genom att NATO sätter ut fler 

missiler ökar hotet från Sovjet. I ledaren numret därpå beklagar sig hon över hur resultaten 

har uteblivit och att missilerna hotar den europeiska kontinenten. Länder förstörs och lidande 
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följer av detta. Hon fortsätter även att nämna att vi i Sverige drabbas då bomberna kommer 

nära oss. I det sista numret 1981 nämner Segerstedt Wiberg även hur ubåtarna i Karlskrona 

frambringar en form av hot i relation till kärnvapen vilket visar att hotet redan finns där. I 

sista numret 1982 beskrivs organisationer som den kristna kyrkan och freeze-rörelsen resa sig 

emot kärnvapenkrigshotet och att frågan gäller hela mänskligheten. Gerle beskriver även hur 

1983 sågs som ett ödesår och att det är ett misslyckande hur situationen kring 

kärnvapenmissilerna har behandlats. Gerle beskriver också att slippa kärnvapenkrig är en 

mänsklig rättighet.83  

6.2.2 Kärnvapen, kapprustning och nedrustning 

Pax beskriver nedrustning som en av deras allra viktigaste frågor i sina ledare. De vill redan 

1980 bryta kapprustningen och börja nedrusta. När kärnvapenkriget flyttas närmare Sverige 

menar de att det är ett steg uppåt i rustningsspiralen. De förklarar att fysisk utplåning är en 

risk av kapprustningen. I ledaren från nummer sex 1981 nämner man även att politiker 

behöver mer kunskap i frågan om nedrustning och säkerhetspolitik. Balansen med 

supermakternas kärnvapen måste fixas och lösningen enligt Pax är därmed avspänning och 

nedrustning och skillnaden då är att nu finns en fredsrörelse som vill påverka. Under 1982 års 

fredsbyrås möte menar man att frågan om nedrustning är misslyckad. De beskriver att 

kapprustning och nedrustning kan beskrivas ha tre olika aktörer. Individerna som vill se 

nedrustning, den internationella nivån som vill samma sak, men det nationella planet vill 

hellre se upprustning på grund av den ekonomiska vinningen. Artikeln nämner att en 

gemensam europeisk plan måste utarbetas. 1980-talet ses som det årtionde där kapprustningen 

måste stoppas. De pekar även i nästkommande ledare att Sverige inte bör kapprusta själva då 

det kan påverka rustnings nivån i hela norden.84 

I frågan om nedrustning i Sverige återkommer Pax flertal gånger till att organisationen och 

fredsrörelserna behöver vara rakryggade i frågan om både nedrustning och säkerhetspolitik. 

Kritik riktas även mot Sovjet i frågan om nedrustning då de inte visar någon vilja i frågan. 

Pax relaterar även till JAS-planen i nedrustningen då de nämner att de svensktillverkade 
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planen inte kan försvaras oss i ett storkrig. En nedrustad värld ses i numret efter som en utopi. 

De nämner även i nummer sju 1983 att ingen i östblocket kommer att få mer frihet för att väst 

kapprustar och att fredskämpar i öst behöver chans att arbeta i frihet. Genom att stoppa 

utplaceringen av kärnvapen är det ett första stort steg i frågan om nedrustning. De ger kritik 

mot politiker och menar i numret efter att det är fredsrörelserna som har lyckats med det 

positiva i nedrustningsfrågan. De pekar även på att folk aldrig ska vara nöjda med beslut som 

tas vid ett bord utan det är handlingarna som räknas. I samma nummer diskuteras 

socialdemokraten Inga Thorssons åsikter om att kapprustning hejdar social utveckling och att 

socialdemokraterna försöker göra båda, men misslyckas. Däremot skiljer Pax på den svenska 

upprustningen och kärnvapenrustningen då det inte angår Sveriges inrikes politik.85 

F&S nämner nedrustning genom att se den i samma bild som kärnvapen. Redan i sin första 

ledare 1980 pekar Roman Chandra på att Folkets Världsparlament för Fred är emot den 

militära upprustningen och i ledaren från nummer två 1981 skriver att alla läsare av F&S är 

medvetna om hotet kring både kärnvapen och kapprustning. Kapprustningen pekas på att vara 

ett hot mot hela mänskligheten. F&S påstår sig ha samma krav som andra organisationer 

angående nedrustningen genom att vilja vara emot lagring och tillverkning av sådana vapen. 

Organisationen vill även tvinga fram en politik för nedrustning. Fredskrafter måste enligt en 

ledare från nummer tre 1983 se till att succesivt avveckla kärnvapen och därmed nedrusta i 

både öst och väst. I den sista ledaren 1984 beskriver F&S hur FN har misslyckats i sådana mål 

mot både kärnvapen och arbetet för nedrustning.86 

F&F tar frågan om ned och kapprustning som en väldigt relevant och viktig fråga. Frågan om 

nedrustning beskrivs även den som en av de viktigaste frågorna av Solveig Orosco i F&F. 

Nedrustning ses som viktig nog att beskrivas som nödvändig för att en framtid ska kunna 

existera.87 Redan i första ledaren 1980 ger Segerstedt Wiberg beröm till arbetet inom Sverige i 
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frågan om kärnvapen och nedrustning. Wiberg menar även att förhandling om potentiell 

nedrustning och minskning av kapprustning är oerhört viktig som fråga. Istället nämns det hur 

kapprustning bör ersättas med fredliga alternativ istället. I en senare ledare från 1983 nämner 

Segerstedt Wiberg att om kapprustningen inte slutar fortsätter alla världens orättvisor och 

Gerle beskriver även senare att vi alla är stora förlorare på minskad kärnvapennedrustning.88 

I en intervju med socialdemokraten Alva Myrdal beskriver Myrdal hur ”Nedrustning är ett 

samfällt nödrop från tänkande människor i alla länder”. Detta kan tolkas som att det är den 

tänkande människan som ser felet i kapprustningen. Däremot verkar politikerna bara gå med 

på nedrustning om både öst och väst går med på att själva nedrusta. Ledarartikeln beskriver 

också hur de som tjänar monetärt på kapprustning gärna ser till att kapprustningen fortsätter.89  

6.2.3 Politik och supermakterna 

Pax är kritiska mot både NATO och Sovjet och förmedlar tydligt deras oberoende politiska 

ställning. I ledaren från nummer sex 1981 nämner dem att det krävs en folkrörelse som är 

politiskt obunden i frågan. De menar att öst och väst tävlar med varandra och att fred inte kan 

upprätthållas med diverse maktmedel som är militära. De diskuterar att NATO och USA 

använder Norge som en bricka i deras atomstrategi. USA vill göra Norden till ett mål i kriget. 

De menar att den säkerhet NATO ger till Norge försvinner i och med att kriget kommer till 

Norge istället. Pax slår i ledaren från nummer sju 1981 ifrån sig att fredsrörelsen skulle vara 

Sovjetstyrd och utgöra ett krigshot. Genom att anklaga fredsrörelserna kan nedrustning aldrig 

komma till skott. Sovjet får kritik i ledaren från nummer sju 1982 där man skriver att Sovjet 

har svårt att ta till sig kritik själva i frågan om nedrustning. I ledaren från nummer två 1983 

skriver man att under ödesåret 1983 så vill NATO och USA placera ut robotarna. Däremot 

menar skribenterna att om västtyskarnas socialdemokratiska parti som var i opposition inte 

ville ha utplacering kunde det potentiellt stoppa utplaceringen. De nämner också hur Sovjets 

utplaceringsinitiativ för propaganda mot fredsrörelserna. De tar även upp E.P. Thompsons 

idéer om ett nytt Europa där det inte finns några kärnvapen eller supermaktsblock. I en ledare 

från nummer fyra samma år menar skribenterna att Sovjet har idéer om att vidga 

Palmekommissionen vilket ses som positivt, men att de inte har någon vilja i nedrustningen. 
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De anser att de inte kan ha tillit till kärnvapenmakterna då Sovjet spelar att dubbelspel och 

spärrar in sina fredsaktivister.90 

Pax beskriver att de vill ställa sig mot Sovjet, men de nämner även hur den svenska militären 

kommer allt närmare NATO. I samma ledare skriver de också att Sovjet lyckades slå ifrån sig 

anklagelser angående ubåtarna i Sverige på grund av FN:s bristande arbete. De följer upp 

tanken om västtyskarnas nej till missiler i nummer åtta 1983 och skriver att många i NATO 

ville skjuta upp utplaceringen. De beskriver att utplaceringsmaskinen innehåller flera olika 

sorters människor som militär, affärsmän och liknande högt uppsatta och att politikerna 

misslyckats med att stoppa upprustningen. Noll-lösningsförslagen från supermakternas ses 

som omöjliga, istället anser man att en riktig noll-lösning vore att slopa kärnvapen helt. 1984 

ser Pax att SFSF står sig närmre ett stop av utplaceringen och att vi inte ska luras av vad 

media och politiker säger.91 

Pax sätter även press på svenska politiker genom sina förslag om ny säkerhetspolitik i landet. 

En ledarartikel refererar till 1950 till 1960-talets AMSA-rörelse och att det var en seger för 

rörelsen. Pax menar att det är politikernas tur att lyssna. De riktar även kritik mot Palme i 

frågan om JAS-planen och dess tillverkning inrikes. De menar även i ledaren från nummer 

fem år 1983 att i Sverige får man inte prata om kärnvapenkrig utan bara konventionella krig i 

relation till danska Vedbaek.92 

F&S är i sina ledare delvis färgade av sina påstådda kommunistiska rötter trots att de själva 

anser sig vara politiskt oberoende. Exempelvis försvaras Sovjet flertal gånger. Kritik riktas 

tidigt mot de kärnvapenmakter som eldar på ett krig. Stellan Arvidson påpekar att SFK är en 

av de störa rörelserna genom sin fackliga anslutning och Per Eriksson fullföljer i en senare 

ledare genom att nämna att fackföreningarna måste sätta tryck på den svenska regeringen. 

Enligt Arvidson vill de peka ut de skyldiga vilka är supermakterna. Socialismen som ideologi 

påstås hejdas av upprustningen i Sovjet och upprustningen ses därmed som en börda för 

landet. Arvidson försvarar även Sovjet då de beskylls hota den fria världen, men menar att 
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problemet ligger hos det mäktiga, kapitalistiska USA. Genom att beskylla Sovjet drar det 

synen från de verkliga skyldiga. I ledaren från nummer tre år 1981 beskrivs USA och Ronald 

Reagan negativt. ”Imperialismens cynism har inga gränser” är ett citat från Urban Karlsson i 

ledaren. USA:s modell påstås även ha skapat protester i hela världen.93 

Generellt är flera ledare mot USA och deras imperialism samt är man kritiska mot Reagan och 

hans uttalanden om att det går att vinna ett kärnvapenkrig. En ledare från nummer fyra 1983 

beskriver att USA använder sig av robotarna för att vinna ett kärnvapenkrig och har helt 

släppt idén om MAD-doktrinen. Skribenterna pekar även på att USA och NATO utnyttjar 

Sverige för att vinna kriget. En förändring sker dock i slutet av 1983 där ledaren från nummer 

fem till sex skriver att USA ser försvagat ut i sin imperialism.94 

Arvidson slår i en ledare från 1982 ifrån sig kritiken att SFK skulle gå Sovjets ärenden och att 

deras organisation har flera anti-kommunister hos sig och är medlemmar i världsfredsrådet. 

Arvidson menar att de företräder både öst och väst. Gösta Johansson ger senare kritik mot 

svensk politik och menar att den är allt för passiv. I första ledaren från 1984 pekar skribenten 

på att en minoritet i USA och NATO inte får avgöra mänsklighetens överlevnad. De riktar 

även kritik mot massmedia och att den inte gör tillräckligt. Media ger Sovjet skulden och då 

menar artikeln att man istället bör avvisa USA:s politik. I de sista ledarna under 

undersökningsperioden menar skribenterna att politiker måste agera hårdare mot NATO och 

USA samt att det även finns NATO-ubåtar i frågan om kärnvapenubåtarna.95 

F&F är kritiska mot båda supermakterna i sina ledare. Reagans val av att hota Sovjet med 

kärnvapen ses som en viktig del i hotet som angår världen, och Segerstedt Wiberg riktar även 

kritik mot ett av den amerikanske presidentens tal 1981. Hon ger även kritik i en ledare från 

1982 där hon kritiserar Reagans uttal av att det finns kommunister som saboterar i 

fredsrörelserna.96 Fred beskrivs som viktigt för oss alla och inte bara supermakterna.97 I 
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ledaren från nummer fem 1980 diskuteras USA och deras påtryckningar på Europa vilket 

gjorde att Sverige drogs in i zonfrågan om kärnvapen.98 Mänskliga rättigheter är något som 

F&F ser som väldigt relevant i sitt arbete. De ger kritik mot politikerna då de söker skydd 

genom militära maktmedel och att svenska politiker endast vill minska på kapprustning om 

öst och väst gör samma sak. Segerstedt Wiberg vill se krav på att supermakterna ska hejda 

sina kärnvapen. Hon menar folk är okunniga kring Sovjetunionens planer och att det var USA 

som väckte folks ögon vad Sovjet höll på med. Segerstedt Wiberg beskriver dock att ingen 

bör lita på fullt ut och hur USA förvarar sina bomber, men däremot påpekar hon att Sovjet är 

ett större hot än USA.99  

6.2.4 Norden och Europa som kärnvapenfri zon 

Pax ger inte någon intensiv rapport om Norden som kärnvapenfri zon, men frågan dyker upp i 

ett antal ledare som en lösning för olika problem. En ledare från nummer sex 1981 skriver att 

Sverige bör förbereda förhandling om en potentiell kärnvapenfri zon. Pax kräver dessutom i 

numret därefter att hela Europa ska förbli en kärnvapenfri zon. I frågan om ubåtar i ledaren 

från nummer tio 1982 nämner Pax att en lösning på problemet med ubåtar i svenskt vatten 

vore en kärnvapenfri zon i Norden. Redaktionen ger även kritik mot svenska politiker då de 

pratar om kärnvapenfria zoner, men fortsätter sin vapenexport och sitt skeppande av 

kärnkraftsbränsle till Frankrike. Efter kyrko-konferensen liv och fred 1983 beslutades det att 

kyrkan ville upprätta flera kärnvapenfria zoner, men slutresultatet beror på hur mycket arbete 

som kommer läggas ned. Zonen beskrivs också bidra till minskad supermaktsnärvaro i 

Norden i en ledare från nummer 6 år 1983. År 1984 beskrivs zonen som en av flera potentiellt 

positiva vändpunkter som kan hända under året.100 

Sista ledaren från 1984 beskriver att fredsrörelserna hade ett positivt möte i Köpenhamn 

angående den kärnvapenfria zonen och att det fanns stort stöd i hur den skulle upprättas. 

Arbetet hade kommit igång och riksdagsmännen bildade en arbetsgrupp i frågan. Inom 

Sverige vill riksdagen att zonen drivs igenom i regeringen. Däremot riktas det kritik mot 
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massmedierna av ledaren som fick det att låta som att konferensen var ett misslyckande för 

fredsrörelserna.101 

F&S ser Norden som kärnvapenfri zon som något väldigt viktigt och nämner zonen i flertal 

olika kontexter. I en ledare från 1983 beskriver ledaren att en kärnvapenfri zon samt 

kryssningsrobotarna är de två viktigaste frågorna i deras samtid. Ett av kraven från 

organisationen i nummer ett 1981 är att Norden som kärnvapenfri zon ska existera. Eriksson 

diskuterar även nya kvinnoorganisationer som är för zonen. Genom namninsamlingar och 

fredsmarscher ska zonen upprättas. Johansson skriver att de inte får ge upp i frågan om zonen 

då det finns flera aktivt arbetande zon-motståndare i frågan. Johansson ger även kritik mot 

moderaterna som sett zonen som orealistisk. Johansson menar att tack vare att Sovjet är 

positiva till zonen blir moderaterna negativa till den. Det är även inte populärt hur USA 

motsätter sig zonen. I de två sista ledarna 1984 så beskriver artiklarna att Norden och olika 

breda opinioner ställer sig bakom zonen. Även vissa politiker gör detta, men att det inte 

räcker. Det är viktigt att driva igenom zonen innan Reagan gör verklighet av sina skämt. De 

vill även ha fredskonferenser om frågan i Sverige och att frågan är en av de viktigaste för oss i 

Norden.102 

F&F nämner Norden som kärnvapenfri zon ganska sparsamt, men idén om zonen finns ändå 

som en del av deras rapportering. Zonen beskrivs av F&F som att Norden är ett av de 

områden som storkriget kommer att drabba. Därmed måste politikerna rikta sina blickar mot 

både Norge och Danmark i och med de missiler som placeras ut där. Segerstedt Wiberg 

påpekar att politikerna i Sverige måste verka för att få igenom den kärnvapenfria zonen i 

Norden. I nästkommande ledare nämner även Segerstedt Wiberg att möjligheten till en 

kärnvapenfri zon inte ska vara omöjligt även både Norge och Danmark är en del av NATO. 

Även demonstrationer kring formandet av zonen nämns och belyses i en av ledarna 1982. 

Även Balticum nämns och ses som ett område som gynnas av att ha en kärnvapenfri zon.103 
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7 Analys av resultatet 

I detta kapitel finns analysen av den kvalitativa studien med referens till frågeställningar, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I denna del jämförs även de olika 

tidskrifterna. I fokus kommer skillnader, men även likheter mellan deras ledare och hur 

hotbilden beskrivs. Här förtydligas även resultaten. I relation till den tidigare forskningen med 

Kodama (1990), Salomon (1985), Hjort (2002) och Björneberg (2019), har denna studie givit 

mer kunskap och ge en ny inblick i fredsorganisationernas arbete genom att undersöka deras 

tidskrifter i relation till Kärnvapen och hotbilder. Resultatet har även bekräftat de teoretiska 

utgångarna om hur folk uttryckte en upplevd form av hot och hur hotbilden visade olika sidor 

såsom massdöd, storkrig eller politik. Hotbilden går att tolkas som central för skribenterna av 

ledartiklarna då de återkommer många gånger till ödesdigra framtider där de saknar kontroll 

över sin situation.104 

Den kvantitativa delen visade på att Pax i sin verklighet av att vara den största och första 

svenska fredsorganisationen i Sverige105 har artikelmässigt omfattande rapportering, men att 

F&F och F&S båda spenderar nästintill lika mycket av sina ledare till att diskutera 

kärnvapenfrågorna som Pax. Däremot visade resultatet på olika värderingar mellan de olika 

tidskrifterna då Pax var mestadels intresserade av nedrustning och mindre om Norden som 

kärnvapenfri zon medan F&S rapporterade mer i frågan om kärnvapen som hot och krig. F&F 

fokuserade mycket på alla olika delar förutom Norden som kärnvapenfri zon. 

Undersökningen pekar på att de tre organisationerna hade liknande idéer och mål med sin 

rapportering. Den första frågan som var den mest relevanta teoretiskt för studien löd: Hur 

beskriver tidskrifterna frågan om kärnvapen? Vilka värden hotas och vem eller vad står för 

hotet enligt källmaterialet? Hur centralt är hotet enligt källmaterialet? 

De tre tidskrifterna diskuterar alla kärnvapen och att frågan om kärnvapen är en av de 

viktigaste frågorna under hela 1980-talet. De nämner hur kärnvapen potentiellt kan framkalla 

storkrig vilket ses som något mycket hotfullt samt att kärnvapen är en central del i frågan om 

kapprustning och nedrustning. Detta storkrig beskrivs av F&S samt F&F som ett tredje 

världskrig. Sverige beskrivs hotade av kärnvapenmissiler av F&S och Pax beskriver att 

Sverige måste förbereda sig för ett potentiellt kärnvapenkrig. F&S kopplar även till MAD-
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doktrinen och att den överges av Reagan för att göra Europa till ett slagfält. Kärnkraftens 

relation till kärnvapen nämns även i enstaka artiklar. 

Alla tre tidskrifter nämner hur kärnvapen kommer att förgöra mänskligheten vilket beskrivs 

av F&F som att: ”ett krig mellan supermakterna emellan kan leda till ett hot mot hela 

mänskligheten”106 samt Pax nämner att atomvapen befäster kalla kriget och Europas 

splittring. Kärnvapen gör människor rädda och att folken kräver att de försvinner vilket kan 

kopplas till att människor inte hade kontroll över deras öde och genom detta skapades en 

hotbild likt det Eriksson (2001) beskriver. Alla tre tidskrifter nämner att avveckling av 

kärnvapen är att föredra. Hotet i sig beskrivs komma från de kärnvapenmakter som kapprustar 

med kärnvapen och NATO, men även de som ställer sig emot Norden som kärnvapenfri zon 

eller andra fredsaktioner. Pax beskriver att hotet är centralt i och med att kärnvapenmakterna 

vill att kriget ska utspela sig utanför sina egna gränser. Kritik ges exempelvis mot politiker 

och massmedia som målar fredsrörelsernas arbete som mer negativt och hotfullt än vad dem 

är då det anses som ett hot i sig. F&F beskriver även hur hotet från Sovjet ökar om NATO 

sätter ut missiler vilket gör att supermakterna kan påverka varandra och därmed eskalera 

hotet. 

Med koppling till teori och hotbild i relation till den hotbild Eriksson och Bjereld (2001) så 

stämmer teorin in relativt bra på materialet. Likt det Eriksson (2001) skriver grundar sig 

hotbilden i militära idéer om kärnvapens effekt på människor och kontinenten Europa. Tydlig 

kritik riktas mot kärnvapenmakterna och NATO som beskrivs som producenten av hotet och 

hotbilden då de har tillgång till att sätta ut missiler. Däremot går det även att en hotbild som 

något som dyker upp för massmedias beskrivningar om fredsrörelserna. En intressant 

upptäckt är då att fredsorganisationernas arbete vilar på en slags tillit där de känner att det 

som de gör ska vara rättvist och inte anses vara vilseledande. Den breddade hotbilden 

framgick inte som breddad utöver det militära hotet som kommer i centrum för det var rädslan 

för massdöd, tredje världskrig och liknande frågor som dominerade ledarna. Däremot visar 

resultatet på något annorlunda än Erikssons (2001) beskrivning av vänsterskalans syn på 

politiken. Istället har SFK en annorlunda syn med mindre fokus på det militära hotet i 

hotbildsfrågan. SFK, den fredsorganisation närmast den vänstra skalan är den organisation 

som lägger mest vikt vid frågan om kärnvapen rent procentuellt i relation till deras mängd 

ledare vilket är en skillnad gentemot Erikssons resultat. Detta kan ses i den kvantitativa 
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analysen där F&S har alla artiklar kopplade till kärnvapen som hot och över 80% av dem 

kopplade till kärnvapen som krig. Bjerelds (2001) statistik som beskrev andelen procent som 

var rädda för kärnvapen 1980-1983 samt 1984-1989 stämmer även in relativt bra med 

resultatet. I Pax är rapporteringen än mer positiv år 1984 än de tidigare två åren vilket 

stämmer in med Bjerelds resultat och att människors upplevda hotbild förändras och gradvis 

minskas när det militära hotet gradvis försvinner. 

Den andra frågan löd: Vilka allmänpolitiska skillnader mellan tidskrifterna går att hitta i 

frågan om kärnvapen? 

Alla tre riktar kritik mot supermakterna i någon form, men att det skiljer sig markant i frågan 

om allmänpolitiska värderingar mellan SFK och de andra två i frågan om Sovjetunionen. Pax 

ger kritik mot NATO:s utnyttjande av Norge och att de vill göra Norden till en del av kriget. 

Pax ser även ett nytt Europa där inte supermakterna finns som något positivt och att tillit till 

supermakterna inte finns där. De ser även kärnvapenmakternas noll-lösningar och andra 

lösningar som omöjliga. De beskriver också att Sovjet har svårt att ta till sig kritik och att 

landet arbetar mot fredsrörelserna. Pax visar sig vara något mer kritiska mot existensen av 

supermakter än de andra två vilket kan ses som ett ställningstagande i sig rent allmänpolitiskt. 

De ser även NATO:s agerande som en form av utnyttjande av sina medlemsländer som 

Norge. 

F&F är kritiska mot både Sovjet och USA. De ger kritik mot Reagans hanterande av 

kärnvapen, kritiserar att Reagan påstår att fredsrörelserna bara är kommunister. Däremot ger 

F&F beröm för att USA öppnade ögonen för Sovjets kärnvapenplaner vilket är en skillnad 

gentemot de andra två. Däremot menar de att ingen bör lita på någon av sidorna. Det 

intressanta här visar sig i hur F&F både vågar ge ut kritik, men även beröm som visar att de 

försöker hålla sig till sin oberoende politiska status. Däremot visar de på ett avvisande av att 

vara kommunistiska då de inte anser sig vara kopplade till den grupperingen. 

F&S skriver att Sovjet är samarbetsvilliga, men att NATO och USA inte är det. F&S beklagar 

sig även över kapprustningen då det är en börda för socialismen i Sovjet och att beskylla 

Sovjet är något negativt då Sovjet inte ses som det riktiga problemet. Istället ger F&S hård 

kritik mot USA:s imperialism istället i en av ledarna där de beskriver att: ”Imperialismens 

cynism har inga gränser”.107 F&S riktar även tydlig kritik mot moderaterna och påstår att de 
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inte arbetar igenom frågan om Norden som kärnvapenfri zon på grund av att Sovjet är positiva 

till zonen. Däremot garderar de sig själva och nämner att de har flera icke-kommunister i sin 

organisation och inte går Sovjets ärenden vilket kan ses som intressant då deras artiklar visar 

på att de försvarar Sovjet och riktar mer kritik mot NATO och USA. Detta stämmer bra 

överens med båda Hjort (2002) och Kodama (1990) som beskrivit SFK att ha 

kommuniströtter. Resultatet tyder på att det går att se en skillnad mellan Pax, F&F gentemot 

F&S och att de två förstnämnda inte visar på en lika tydlig politisk ställning. Även den 

upplevda hotbilden går att tolka annorlunda i F&S syn då deras upplevda hotbild är en hotbild 

som hotar socialismen och Sovjet medan Pax och F&F har en hotbild av flera former av 

ideologier från båda sidorna där närvaron av supermakter är mer hotfullt än hotet mot en 

ideologi. 

Den sista frågan angick: Vilka potentiella lösningar såg ledarna i tidskrifterna angående 

frågan om kapp och nedrustning samt kärnvapen? 

Nedrustning beskrivs som absolut centralt för mänsklig överlevnad. All tre tidskrifter 

beskriver hur nedrustning måste hända för mänsklig överlevnad. Denna nedrustning är en 

central fråga som alla tre tidskrifter vill se genomföras. Pax nämner att fredsrörelsernas 

fortsatta arbete är en av flera lösningar till problemet. De beskriver att fredsrörelserna måste 

vara tydligt rakryggade i frågan. Stoppandet av kärnvapenmissiler är ett första steg i frågan 

om nedrustning och en minskad hotbild. De påpekar även att folk aldrig ska vara nöjda med 

beslut vid förhandlingsborden, utan istället fokusera på deras praktiska handlande. F&S menar 

att de ska vara emot lagring och tillverkande av atomvapen samt tvinga fram politisk 

förändring i frågan. F&F menar att kapprustning ska ersättas med fredliga alternativ och att 

förhandlingar krävs politiskt i frågan. Nedrustning av kärnvapen och andra former av vapen 

var något som de nämnde flertal gånger. Nedrustning beskrevs då som centralt för hela 

framtidsvisionen. 

All tre tidskrifterna nämner även Norden som kärnvapenfri zon som en av lösningarna till 

kärnvapenproblemet. Exempelvis beskriver Pax att ubåtarna i svenskt vatten kommer att 

försvinna i och med zonen. Zonen kan även minska supermaktsnärvaron i Norden. F&S 

beskriver att zonen ska drivas igenom innan Reagan gör verklighet av sina kärnvapenidéer. 

De beskriver även att fler fredskonferenser behövs för zonens vara. F&F beskriver även att 

demonstrationer för zonen är relevant. Norden som kärnvapenfri zon är den lösning som 

dyker upp näst flest gånger i ledarna och relevansen är där i och med att zonen signifierar 



 

35(42) 

 

möjligheten till att Norden ska undkomma kärnvapenkrig och därmed minska den militära 

hotbild som människor känner enligt Eriksson (2001). 

Det märks att organisationerna inte alltid hade någon form av lösning på problemen, då de 

förutom nedrustning, demonstrationer, Norden som kärnvapenfri zon, press på politiker och 

hårdare kontroller annars pekade på att fredsrörelserna måste vara proaktiva och konstant 

arbeta hårt för att driva igenom deras agendor. Det finns inga tydliga lösningar som inte är 

uppenbara för de flesta involverade i fredsorganisationerna och hotbilden liknar eller vävs 

samman med hotbilden från kärnvapen. 

Denna studie har gett en ny inblick i rapporteringen som förekom från fredsorganisationernas 

tidskrifter. Denna studie har verifierat Kodama (1990) och Salomons (1985) resultat i och 

med de olika politiska värderingarna som medlemmarna hade och att organisationerna 

generellt var emot de politiska värderingarna som var aktiva inom supermakterna, men även 

att människor var rädda för kärnvapenkrig genom en hotbild. Denna studie har även givit ny 

kunskap om hur de beskrev tidsperioden 1980 till 1984 i relation till hotbilden beskriven av 

Eriksson och Bjereld (2001) samt kärnvapen och nedrustning genom att titta på 

opinionsbildningen i fredsorganisationernas tidskrifter. Exempelvis visar det sig att SFK 

motsäger sig själva enligt resultatet då de påstår sig vara icke-kommunister, men försvarar 

Sovjetiska intressen i sina ledare. SFSF visar på en stark anti-kärnvapenmakts opinion och 

IKFF anser att Sovjet är det större hotet. 

Som forskare genom ett projekt likt detta har idén om subjektivitet varit relevant i 

forskningen. Jag har försökt hålla mitt arbete så tydligt som möjligt med en tydlig metod. 

Därmed är jag medveten om att jag är en subjektiv människa. Med det i åtanke har jag några 

idéer till framtida forskning. Potentiell framtida forskning skulle kunna vara att undersöka 

tidigare publicerade år inom tidskrifterna som 1958 till 1962 och göra en komparativ studie 

mellan de båda tidsperioderna då SFSF startade och förde AMSA gruppen och diskussionen 

om kärnvapen var het runt de åren. Åren efter andra världskriget var även Hiroshima samt 

Nagasaki i färskt minne vilket också gör de åren relevanta i en komparativ studie. Det skulle 

även vara relevant att göra en studie som analyserar lokala grenar av fredsorganisationerna 

och hur de verkade. En sådan undersökning skulle bl.a. kunna baseras på 

verksamhetsberättelser, protokoll eller korrespondens. Detta för att de kan visa på den lokala 

prägel och vilket praktiskt arbete som fredsorganisationer utförde på den lokala planet 

gentemot det som beskrivs av ledarna i deras nationella tidskrifter. 
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8 Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att undersöka tre tidskrifter från tre olika 

fredsorganisationer samt hur dessa diskuterar fred och konflikt i form av kärnvapen och 

nedrustning. I denna studie har tre fredsrörelsers tidskrifter undersökts genom en 

innehållsanalys båda kvantitativt och kvalitativt. En teoretisk ram angående hotbilder och 

säkerhetspolitik används. Det är den upplevda hotbilden som är i centrum. Frågorna som 

analyserats i studien har angått vilken hotbild som beskrevs, vad den innebar samt 

producenten av hotet, om det finns allmänpolitiska skillnader i deras ledares rapportering samt 

vilka potentiella lösningar till problemen som organisationerna diskuterar.  

Resultatet visar på att ledarna ser kärnvapen som ett hot och hotbilden som formar sig som 

storkrig eller massdöd. Sverige måste förbereda sig på potentiellt krig samt att 

kärnvapenmakterna vill att kriget ska utspela sig utanför sina egna gränser. Den andra frågans 

resultatet pekar på att F&S försvarar Sovjetiska intressen mer och att socialismen drabbas 

negativt av kapprustningen. De ger även mer kritik mot NATO och USA. Pax och F&F är 

mer kritiska mot båda sidorna av konflikten och ge hård kritik mot deras agerande. De menar 

att kärnvapenmakternas lösningar är ohållbara. Däremot visar F&F på anti-kommunistiska 

vinklar samt att de ger mer beröm till USA. Den sista frågans resultat visar på att nedrustning 

av kärnvapen är av absoluta vikt. Kapprustning ska ersättas av alternativ som är fredliga samt 

att nedrustning av kärnvapen är ett första steg. Även Norden som kärnvapenfri zon tas upp 

som lösning. All tre är eniga om att zonen kan tvinga bort supermakterna från området och 

F&S är de som vill se zonen mest och att den minskar hotet av kärnvapenkrig. Hotbilden visar 

sig genom resultatet vara den första delen av den breddade hotbilden där det militära hotet 

kommer i fokus. 
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9 Didaktisk reflektion 

Genom att vara lärare på en gymnasieskola eller ett högstadium brukas mängder av olika 

former av material för eleverna. Pressmaterial är en form av källmaterial som kan tolkas som 

relevant för eleverna. Värdet i materialet kan dock variera. Ämnesplanen i gymnasiet för 

Historia 1a1 beskriver att eleverna genom: ”Tolkning och användning av olika slags 

källmaterial i digital och annan form”, ska använda sig av flertal olika former av 

källmaterial.108 Materialet i sig kan vara moderna dagstidningar eller tidningar på internet och 

behöver inte limiteras till att vara äldre material. Tidningarna kan därmed ge upphov till hur 

historia brukas i press eller hur historia används för att driva agendor eller liknande metoder. 

Problematiseringen ligger i hur tidningsmaterial i pappersform är föråldrat för det moderna 

klassrummet, men att materialet ändå är relevant i och med att eleverna själva kan komma att 

ha användning av tryckt tidningsmaterial efter gymnasiala utbildning eller att materialet 

problematiserar människors opinion. Materialet har idag ersatts av den digitala versionen av 

tidningarna, men likt det Persson (2012) skriver109 behöver inte detta betyda att materialet inte 

är fullt brukbart vilket skulle kunna inkludera skolan.  

Källkritik är en relevant del av detta källmaterial då allt tidningsmaterial bör granskas utifrån 

sin sanningshalt. Likt det Kent Asp skriver om massmediernas makt har tidningsmaterial en 

tendens att kunna påverka människor som läser tidningarna vilket gör att de bildar sina åsikter 

utifrån dessa.110 En ledarartikel behöver inte ha någon högre sanningshalt i sig utan den 

reflekterar istället opinionen från en skribent eller en redaktion. Den relevanta delen ligger då 

i att träna de svenska skoleleverna att kunna göra dessa analyser av materialet och inte blint 

lita på det de läser bara för att något är skrivet i tidningen. 

Tidningsmaterial behöver inte vara många år gammalt material för att användas. En lärare 

skulle kunna ta en nyhetsartikel från några månader eller veckor tidigare innan. Ett exempel är 

att ta en artikel som beskriver 2019 års Hong Kongprotester och sedan använda artikeln för att 

se mönster, relatera till andra händelser i samma område vilket skulle kunna vara att relatera 

till 1989 års händelse på Himmelska fridens torg. Som mediastudent på gymnasienivå utbildas 

eleverna i att skriva egna exempel på artiklar under utbildningen. Historiskt pressmaterial kan 

                                                   

108 Ämnesplanen för Historia, GY11, s.2 
109 Persson, 2012, s.2 
110 Asp, 1987, ss.4-8 
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därmed ge mer kunskap i hur en journalist skriver en artikel som först och främst ska berätta 

en historisk händelse än något i nutid. 

Ämnets betydelse kan också diskuteras då fredsorganisationernas egna existens eller 

opinionsbildande inte är direkt relevant för skolan i sin grundform. Ämnet har dock betydelse 

då den visar på kunskap angående att ifrågasätta rådande konstruktioner i samhället som 

säkerhetspolitik i Sverige eller Europa. Ledartiklarna visar därmed på människors historiska 

kritik gentemot de rådande politiska konstruktioner som Sverige har haft. Den ger även en 

ingång i frågan om kunskap kring opinionsbildning och hur olika media visar på olika former 

av opinionsbildning i deras material som fredsorganisationer gjorde i sina egna tidskrifter. 

Ämnet visar även på relevans inom skolan i och med att kärnvapen beskrivs som något viktigt 

att ha kunskap om. Kärnvapen kan relateras till flera olika hotbilder som även är relevanta för 

dagens skolelever då samhället idag lever i någon form konstant rädsla för ett potentiellt krig i 

både större, men även mindre skala gentemot kalla kriget. Ämnet kan därmed med viss 

fördelaktighet användas i klassrummet för att arbeta med delar som förklaras som: ”hur 

historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor 

och värderingar”.111 

Styrdokumenten pekar även på relevans i ämnesvalet till denna studie. Det går att undersöka 

både ämnesplanen för Historia och kursplanerna för Historia i högstadiet för att hitta relevans 

till varför pressarbete och fredsrörelsernas arbete är relevant inom skolan. Kursplanen för 

historia beskriver exempelvis att kalla kriget som tidsålder har en viss relevans på 

högstadienivå: ”Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden 

i världen” är den delen av det centrala innehållet som nämner kalla kriget.112  

Eleverna ska även bekanta sig med demokratisering och där bland annat kvinnorörelser som 

kan kopplas till exemplet IKFF i denna studie: ”Demokratisering i Sverige. Bildandet av 

politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt 

för kvinnor och män”.113 Här ingår IKFF som både en fredsrörelse och en kvinnorörelse då de 

tillsammans med Kvinnor för fred var en av de två av de stora kvinnodominerade 

fredsrörelserna under kalla krigets tidsålder. Genom att ge ett perspektiv som beskriver och 

nyanserar kvinnorörelsernas arbete eller opinion kan eleverna lära sig exempelvis hur 

                                                   

111 Kursplanen för Historia, s.5 
112 Kursplanen för Historia, s.7 
113 Kursplanen för Historia, s.7 
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organisationer som IKFF arbetade med sina idéer och hur de ställde sig till stora politiska 

frågor som kärnvapen gentemot de mer ordinära organisationerna. 

Gymnasieskolans ämnesplan beskriver även potentiellt relevanta inslag i frågan om ämnet 

fredsrörelser och pressmaterial vilket i denna form angår tidskrifter. Studenterna ska bekanta 

sig med olika historiska källmaterial som förklarar kultur, politiska förändringar, kamp för 

förändring och liknande frågor: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i 

politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin 

egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, 

generation, kön och sexualitet”.114 IKFF var en organisation som arbetade för kvinnors 

rösträtt och är därför till del av kvinnors försök till att förändra sin egna situation. Denna 

ingångsvinkel är även relevant i frågan om alla de tre grupperna då deras försök till 

nedrustning kan tolkas som en relevant kunskap för elever på gymnasienivå att arbeta med. 
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