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Abstract
This thesis deals with a well-known part of Swedish government communication to the
citizens and inhabitants of Sweden regarding the event of war or other external threats, the
brochure “If War Arrives” first published in 1943.
With a sixth edition named ”If War or Crisis Arrives” in May 2018 the suite of printed
information has been the prime advice to the Swedes during 75 years.
The aim of this thesis is to study:
1. How, by which messages, the Swedish government and authorities try to strengthen
the resilience of its society through the brochures?
2. How has the messages from the Swedish state on how citizens should behave in war
and crisis changed during the 75 years since the first edition.
3. Do changes in the forming of the nation through the brochure reflect changed values
in society and a changed national narrative?
If War Arrives is part of communication that create the nation of Sweden. It must be assumed
that those who produce it search a synthesis between the need to control and lead a people in
endangerment and simultaneously catch the same people's self-image.
To find answers to the questions a quantitative study of frequency of key words is performed.
This is followed by a discourse analysis emphasising on the Swedish security discourse and
the Swedish national discourse.
The conclusion of the quantitative study is a surprisingly stable product with, except for one
subject (description of the enemy), small changes in the messages to the citizens. Moral
statements have declined but legally built requirements have increased during the six editions
published.
The discourse study show a slightly changing language concerning the demands on the
citizens in case of war or other sever danger. The construction of the national narrative is
more adjusted to the modern diversified society in a globalized world but nevertheless the
inhabitants of the nation are responsible both for themselves as individuals and share a
responsibility for the nation-state of Sweden.
There are indications for a change in the narrative of the Swedish nation because the
collective claims of expressions seemingly embraced by everybody like “our style of life” or
“form of living” has changed to the phrase “… the right to live according to our own choice”.
This is a rhetorical change in phrasing that suits the needs of a modern globalized nation far
better.
Key words: resilience, crisis management, securization, nationalism, If war arrives.
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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om en välkänd del av svensk regeringskommunikation till
medborgarna och invånarna i Sverige i händelse av krig eller andra hot, broschyren Om
Kriget Kommer, som först publicerades 1943.
Med en sjätte utgåva som heter "Om Krisen eller Kriget Kommer" i maj 2018 har sviten av
tryckt information varit den mest framträdande rådgivningen till svenskarna under 75 år.
Syftet med denna avhandling är att undersöka:
1. Hur, med vilka budskap, försöker svenska regeringen och myndigheterna att stärka
sitt samhälles motståndskraft genom broschyrerna?
2. Hur har den svenska statens budskap om hur medborgarna ska förhålla sig vid krig
och kris förändrats under de 75 år som gått sedan första upplagan.
3. Finns förändringar i nationsformeringen som synliggörs genom broschyren och
speglar de förändrade värden i samhället och en nytt svenskt narrativ?
Om Kriget Kommer är en del av kommunikationen som skapar nationen Sverige. Det måste
antas att de som producerar den söker en syntes mellan behovet att styra och leda ett folk i
fara och samtidigt uppfånga samma folks självbild.
För att hitta svar på frågorna utförs en kvantitativ studie av nyckelord i de sex texterna. Detta
följs av en diskursanalys med betoning på den svenska säkerhetsdiskursen och den svenska
nationella diskursen.
Slutsatsen av den kvantitativa studien är en överraskande stabil produkt med, förutom ett
ämnesområde (beskrivning av fienden), små förändringar i budskapen till svenskarna.
Moraliska utsagor har minskat, men legalt byggda anspråk på landets invånare har i stället
ökat i de sex utgåvorna som publicerats.
Diskursstudien visar ett något förändrat språk om krav på medborgarna i händelse av krig
eller annan allvarlig fara. Den projicerade nationen är 2018 mer anpassad till det moderna
diversifierade samhället i en globaliserad värld, men nationens invånare är inte desto mindre
ansvariga för sig själva som individer och de delar ansvarar för den svenska nationen.
Det finns indikationer på en förändring i det svenska narrativet, eftersom kollektiva uttryck
som är tänkta att omfamnas av alla som; "vår livsstil" eller "levnadsform" har förändrats till
uttrycket ”… rätten att leva som vi själva väljer”. Detta är en retorisk förändring som passar
behoven hos en modern globaliserad nation mycket bättre.

Nyckelord: resiliens, motståndskraft, krishantering, säkerhetisering, nationalism, Om Kriget
Kommer.
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1. Introduktion
1.1 Inledning
Krisberedskap och krishantering handlar om att vid svåra påfrestningar skapa överlevnad
både för individer och samhällen på lokal, regional och nationell nivå. Krishantering
innehåller ett antal strategiska ledarskapsuppgifter som kan definieras som att 1) förstå krisen,
2) fatta beslut och koordinera, 3) förklara krisen genom att skapa ett narrativ, 4) hantera
frågan om ansvar och slutligen 5) lära för att förhindra en upprepning1.
Av ordet kris följer att något onormalt inträffar som inte kan förutses och inte fullt ut
planeras. Varje ansvarsfull nationell ledning har anledning att reflektera över vad som händer
i samhället och den nation man satts att ta ansvar för om den utsätts för svåra påfrestningar i
form av katastrofer, terror eller till och med krig.
Den här uppsatsen undersöker kriskommunikation och dess retorik som ett av de instrument
som står till förfogande för en nationell ledning. Genom kommunikation med invånarna i
Sverige skapas förutsättningar för att framgångsrikt tillämpa de fem strategiska uppgifterna.
En av de viktigaste frågorna som söker svar är hur och med vilka budskap de svenska
statsmakterna försöker stärka det svenska samhällets krisberedskap och motståndskraft med
fokus på broschyren Om Kriget Kommer.
För att besvara en sådan fråga måste vi utöver forskningsområdet krishantering också besöka
politisk psykologi och kommunikationsteori.
Kriskommunikation sker givetvis under en pågående kris men det finns också betydande
inslag av förberedande proaktiv kriskommunikation. Många gånger tänker vi inte på alla
inslag av proaktiv kommunikation som omger oss i vardagen. Ett mycket illustrativt exempel
är den säkerhetsdemonstration som genomförs inför varje kommersiell flygning med
passagerare. Syftet är att få resenärerna att vara mentalt förberedda på att oväntade saker kan
hända samt att förbereda dem för några enkla väl definierade åtgärder som de själva kan vidta
för att skydda sig själva i händelse av en krissituation.
Under 75 år har svenska staten tryckt och distribuerat broschyren Om Kriget Kommer. En ny
upplaga, den sjätte, är i maj 2018 just färdig i tryckpressarna för massutdelning till de svenska
hushållenI.
Broschyren har haft samma namn i alla upplagor 1943, 1952, 1961, 1983, 1987 och, med en
mindre justering, 20182.
Om Kriget Kommer är ett exempel på proaktiv kriskommunikation i syfte att skapa
krisberedskap i en population. Den kan också ses som ett ”icke-militärt” försvar av Sverige3.
Precis som på flygplanet handlar det om att skapa en mental förberedelse och förmedla
kunskap om hur människor bör bete sig i olika påfrestande situationer. Genom distribution av
en trycksak som skickas till samtliga hushåll försäkrar sig statsmakterna om att broschyren
1

Boin m.fl. (2017) s.15.
Om Krisen eller Kriget Kommer; MSB 2018.
3
Häll-Pettersson s.5.
2
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med sina budskap finns tillgänglig även om andra former av kommunikation mellan
statsmakterna och medborgarna saknas och den ger på några få punkter klara besked om vilka
förväntningar som finns på de som bor i Sverige.
Ett tydligt exempel är frasen ”Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att
ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska4”. Denna fras återfinns i
ungefär samma form i samtliga upplagor inklusive den som utges 2018, 75 år efter den första
som kom mitt under brinnande världskrig. Parollen kan ses som en del av en säkerhetspolitisk
diskurs.

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med denna uppsats är att genom undersökning av texterna i de olika
upplagorna av broschyren Om Kriget Kommer få förklaringar till vilka budskap och vilka
värderingar som statsmakterna använder i sin kommunikation med medborgarna .
Om Kriget Kommer är intressant därför att den korsar konstruktionen av ett nationellt narrativ
med krav på hur denna nation ska försvaras, bevaras och stå uthållig inför utmaningar.
Eftersom konceptet överlevt i 75 år kan vi anta att det huvudsakligen uppfattats som
framgångsrikt av dem som beställt de olika upplagorna. Broschyren erbjuder ett unikt långt
sammanhängande koncept av samhällsinformation inom ett verksamhetskritiskt område,
krishantering.
Forskningsuppgiften är att genom textanalyser söka svar på följande frågor:
1. Hur, med vilka budskap, försöker svenska regeringen och myndigheterna att stärka sitt
samhälles motståndskraft genom broschyrerna?
2. Hur har den svenska statens budskap om hur medborgarna ska förhålla sig vid krig
och kris förändrats under de 75 år som gått sedan första upplagan.
3. Finns förändringar i nationsformeringen som synliggörs genom broschyren och
speglar de förändrade värden i samhället och en nytt svenskt narrativ?
Ett antagande angående fråga 2 skulle vara att broschyren anpassats till ett mindre hierarkiskt
och mer ifrågasättande samhälle i de senaste upplagorna i takt med en förändring av de
säkerhetspolitiska och nationella diskurserna.
Om frågorna ovan kan besvaras kanske vi kan spåra utvecklingen av ett svenskt nationellt
narrativ med utgångspunkt i de olika perioder som broschyren produceras fram till och med
2018 års utgåva.
Mycket lite forskning har utförts på Om Kriget Kommer. Ändå är den ett av Sveriges mest
välkända varumärken, travesterat i mängder av sammanhang. En enkel sökning på Google
returnerar 2,6 miljoner resultat. Av det följer att föreliggande uppsats också bidrar till ökad
kunskap om broschyren och de omständigheter som omger den och därmed bereder väg för
fortsatt forskning oavsett om den bedrivs inom statsvetenskapliga, sociologiska eller
militärhistoriska discipliner.
4

Om Krisen eller Kriget Kommer (2018) s.12

7

1.3 Något om källor och litteratur
En komplett källförteckning återfinns i slutet av uppsatsen.
Någon betydande forskning inriktad på Om Kriget Kommer har inte kunnat spåras vid
sökningar i biblioteksdatabaser eller på internet.
Den första upplagan utarbetades vid enheten för Folkberedskap inom dåvarande Statens
Informationsstyrelse, SIS5 och därefter har avsändaren varierat beroende på hur samhällets
psykologiska beredskap organiserats.
Den första upplagan tilldrar sig särskilt intresse eftersom den blir något av en norm för de
följande. En god beskrivning av hur krigsårens psykologiska försvar organiserades ges i
avhandlingen Statens Informationsstyrelse – studier i statlig informationspolitik 1939-45. Den
är skriven av fil.lic. Göran Boberg, sedermera forskningschef på Beredskapsnämnden för
Psykologiskt Försvar och Styrelsen för Psykologiskt Försvar. Boberg beskriver själv
avhandlingen som deskriptiv men den ger en god bild av bakomliggande förutsättningar för
Om Kriget Kommer.
SIS arkiv förvaras i Riksarkivet och författaren har översiktligt undersökt den del av arkivet
som avser enheten för Folkberedskap där Om Kriget Kommer producerades. Här återfinns
dokumentation, ibland ganska detaljerad, om hur tankarna gick kring broschyren, tankar som
ger inspiration också till den analytiska delen av uppsatsen.
En modern syn på informationsproblematik i krig och kris finns utvecklad i Försvarsutskottets
betänkande 2015/16:RFR3 från oktober 2015.
En översiktlig beskrivning av det psykologiska försvaret och även utgivningen av Om Kriget
Kommer finns i biografin över Styrelsen för Psykologiskt försvar, ”Förfäras ej – 50 år med
det psykologiska försvaret – en biografi om en svensk myndighet”6.
Reklam och nation – Nationsformering i Sverige under andra världskriget7 är titeln på en Cuppsats vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet. Uppsatsen är
inriktad på reklambranschens insatser under andra världskriget men behandlar även frågor
kring branschens medverkan för att, med författarens ord, formera nationen Sverige.
Författaren har utfört en diskursanalys på den första upplagan från 1943 med utgångspunkt i
hur den svenska nationella gemenskapen definieras i texten.
En rad andra böcker och texter producerade inom akademiska miljöer har också använts. De
återfinns dels i källförteckning, dels med detaljerade hänvisningar i noterna på varje sida.
Mer textrika eller förklarande noter är markerade med romerska siffror och återfinns efter
bilagorna sist i uppsatsen.
En utmärkt källa för historisk samtidsanalys utgör de stora dagstidningarnas historiska
sidarkiv. I den här texten är det Svenska Dagbladets arkiv som utnyttjats. Arkivet är sökbart.
Svensk myndighet under Utrikesdepartementet 1940-45.
Förf. Eino Tubin, 2003.
7
Förf. Sandra Häll-Pettersson, 2013.
5
6
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När det gäller metod har Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och
diskursanalys av Bergström & Boréus utgjort en viktig inspirationskälla.

1.4 Begrepp
Hur ser mottagaren av broschyren Om Kriget Kommer på produkten och dess budskap? Vem
man är spelar givetvis roll. För någon är den krigspropaganda, för andra en praktiskt
instruktion om hur man beter sig och för ytterligare någon är den en politisk pamflett med
innebörden att nationen Sverige är värd att försvara.
I föreliggande arbete är utgångspunkten att utgivningen sker för att stärka motståndskraften,
broschyren är resiliensstärkande.
Det engelska ordet ”resilience” är i krisernas tidevarv populärt i den västerländska
forskningen kring krishantering. Direkt översatt betyder det spänstig eller elastisk vilket i
denna uppsats översätts till uthållig och motståndskraftig. Den semantiska skillnaden är att ett
resilient samhälle även om det pressas uthärdar och motstår men ej brister i sina fundament
vilket är en nyans annorlunda än det engelska ”resistant” som mer direkt motsvarar det
svenska motståndskraftigt. I denna uppsats kommer motståndskraft att vara synonymt det
engelska ”resilience” och är underbyggt av svenska ord som segt, tåligt och beständigt – ett
samhälle eller mer formellt, en social konstruktion, som överlever. Den svenska betydelsen av
resiliens8 är enligt författarens uppfattning ett begrepp som inte är lika tydligt för det område
uppsatsen arbetar i, motstånd och överlevnad i krig. Motståndskraft är ett mer militant ord
som manar till aktion. Resiliens känns passivt och tolkas av författaren mer som förmåga att
uthärda och överleva. Över tid handlar dock Om Kriget Kommer mer om resiliens än om
motståndskraft vilket framgår av den fortsatta analysen. Båda orden används i texten, ibland
enskilt, ibland i kombinationer. Detta kan verka förvirrande men avsikten är att på så sätt
betona olika företeelser.
Det kan vara på sin plats att referera några definitioner av resiliens hämtade ur den
internationella akademiska litteraturen. I antologin Designing Resilience9 beskrivs ett mått på
samhälles resiliens eller motståndskraft som ”den kollektiva kapaciteten att vid fara utföra
informerade, koherenta handlingar10”II.
Ett annat förslag är ”en nations förmåga att utstå motgångar och kriser inom diverse områden
genom att implementera förändringar och anpassning utan att skada samhället grundläggande
värden och institutioner”11.
Innebörden i orden medborgare och invånare bör observeras. En medborgare har fler
rättigheter (t.ex. rösträtt) än någon som bara bor i landet.

8

SAOL (2017); Resiliens: förmåga t. ex. hos ett ekosystem att återhämta sig eller motstå olika störningar.
Demchak, C, Boin, A, & Comfort, L (red.) 2010, Designing Resilience: Preparing For Extreme Events,
Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, s.39.
10 Comfort, L, Oh, N, Ertan, G and Scheinert, S; Designing adaptive systems for disaster mitigation and
response – The role of structure. I Demchak, C, Boin, A, & Comfort, L (red.) 2010, Designing Resilience:
Preparing For Extreme Events, Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, s.39.
11 Friedland in Canetti et al. s.506.
9

9
Ett begrepp som används i texten är ordet ”statsmakterna”. Med det ska här förstås ledningen
av nationen. När ordet används i detta arbete utgör ”statsmakterna” ett kollektivt begrepp som
beroende på sammanhang inkluderar hela den centralt styrda politiska och administrativa
sfären som kung, regering och riksdag med länsstyrelser samt myndigheterna, både civila och
militära. Även Svenska Kyrkan hade fram till sekelskiftet en ställning som gör att den kan
betraktas som en del av statsmakterna. Prästernas förhållningssätt berörs faktiskt också i den
första av upplagorna12.

1.5 Forskning om nationell motståndskraft och resiliens
Två forskningsområden korsas i detta projekt. Det ena handlar övergripande om krishantering
och i detalj om krishanteringens förutsättningar att ge samhället motståndskraft. Det andra
forskningsområdet berör social identitet som den formas av ett nationellt narrativ. I en
symbios är det senare grund för att framgångsrikt etablera det första.
Att det finns en interaktion mellan en positiv kollektiv eller nationell social identitet och
förmåga till motståndskraft mot svåra påfrestningar förefaller som ett okontroversiellt
påstående.
Förhållandet beskrivs av Philippe Bourbeau som betraktar begreppet motståndskraft som
tvärvetenskapligt, som bygger broar mellan olika forskningsdiscipliner och skapar
tvärvetenskaplig dialog, inte minst mellan internationella relationer och politisk psykologi13.
I teorier om motståndskraft på det personliga planet, i den psykologiska forskningen, talas om
skyddande faktorer och samma sak gäller på samhällelig nationell nivå. Forskningen visar på
sådana skyddande faktorer också i det nationella perspektivet. Frågan återkommer senare.
Det ska tilläggas att forskningslitteraturen om resiliens i den mån den inte handlar om
motståndskraft hos individer inom forskningsfältet psykologi i betydande grad handlar om
katastrofala olyckor, naturkatastrofer, terrorhandlingar och miljöförändringar och i mindre
utsträckning om krig. Mycket uppmärksamhet ägnas åt frågor kring motståndskraftiga
strukturer och system i fredstida samhällen.
I föreliggande uppsats är intresset inriktat mot hur individerna som i olika former ”bemannar”
systemen eller systemet (nationen) kan göras motståndskraftiga genom att bygga upp deras
attityder och därmed i sin tur bidra till att själva strukturerna är motståndskraftiga. Redan en
ganska begränsad sökning inom området motståndskraft underbygger en sådan ansats.
Forskning om krishantering och motståndskraft interagerar alltså med psykologi och utan
förståelse för det senare blir insatser inom området krishantering ganska grunda.
Hela problemområdet närmar sig politisk psykologi och ett resonemang kring det kan vara på
sin plats. En studie av det 75-åriga projektet Om Kriget Kommer kan inte undvika frågan om
nationen och nationalism som, i det studerade fallet, positiv eller ur statsmakternas perspektiv
Om Kriget Kommer 1943, s.11.
Bourbeu, P; Resilience, Securitiy and World Politics i: Chandler, D., Coaffee, J. (red.), 2017. THE
ROUTLEDGE HANDBOOK OF INTERNATIONAL RESILIENCE, Routledge Hanbooks.
doi:10.1016/j.annals.2014.11.004 s.32.

12
13
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positivt användbar företeelse. För att förstå nationalismen måste vi också förstå individers
attityder, sociala identitet och hur vi skapar bilder av oss själva och andra både i termer av
individer och samhällen. Begreppet kallas nationsformering.
Sverige är ett liksom alla länder utsatt för en ständig förändring. Teknisk utveckling,
ekonomisk globalisering och migration förändrar samhället, något som givetvis inte är unikt
för Sverige.
Att jämföra länder innebär naturligtvis risker för feltolkningar. De ekonomiska och politiska
förutsättningarna varierar stort i olika regioner liksom kulturella faktorer som religion,
statsskick och historia.
Vid en utblick till våra grannländer kan vi förundras av företeelser också i kulturellt
närliggande områden. Hur kunde Finland, trots ett uppslitande inbördeskrig bara tjugo år
tidigare, i allt väsentligt i endräkt och inte utan framgång utkämpa två stora krig 1939-44?
Vilka faktorer möjliggjorde att på så kort tid skapa en motståndskraftig nation?
När vi ska undersöka motståndskraft i Sverige, i synnerhet 2018, kan vi räkna upp en rad
faktorer som skiljer landet 1943 från landet 2018. Urbanisering, kommunikationer, migration,
ekonomiskt välstånd, generell kunskapsnivå, beroende av utrikeshandel med mer. Listan kan
göras mycket lång och stämmer väl överens med det som kallas moderna utmaningar när det
gäller krishantering. Boin m.fl. understryker tre trender; moderna kriser har en 1)
gränsöverskridande natur, det moderna samhällets 2) sårbarhet för hot och det 3) förändrade
politiska klimatet14.
Studier om krishantering utgår ofta från ledarskapets perspektiv, vad som krävs och vad som
bör göras före, under och efter en kris. Boin, som är välkänd forskare inom området, har
också tillsammans med andra betonat förväntningarna på vad ledarskap ska leverera under
kriser (se introduktionen s.5.) Han framhåller dessutom att det finns en önskan, ja ett behov,
av ett hierarkiskt toppstyrt ledarskap under kriser15. Samtidigt är det ju just svårigheterna att
utöva detta ledarskap genom kommunikation som kännetecknar både kris och krig. Vi kan
ställa frågan om den aspekten finns med i de upprepade besluten att preventivt distribuera
eller förbereda distribution av en tryckt broschyr med anvisningar om lämpligt beteende i
händelse av påfrestande situationer? Nog verkar det som utgivningen av broschyren är tänkt
att gardera för situationer där det av olika skäl kan vara svårt att utöva det önskade
ledarskapet i kommunikation med en befolkning. Försvarsutskottet reflekterade i alla fall över
den frågan i en rapport16 om uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den
enskildes ansvar och beredskap:
Det finns dock risker med att helt förlita sig på den moderna informationsteknologin för att få ut sitt budskap. Avbrott i elförsörjningen eller brister i
informationssäkerheten kan innebära att informationsflödet helt plötsligt kan
upphöra. Detta måste man ta hänsyn till när man diskuterar information till
allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller
krigssituation.
Demchak, C, Boin, A, & Comfort, L 2010, s.5.
Boin in Demchak, C, Boin, A, & Comfort, L 2010. s.141.
16
Försvarsutskottet (2015) s.40.
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En annan aspekt på broschyren är att den utgör ett instrument för undervisning om
totalförsvaret, ett förhållande som kanske är viktigare vid utgivningen 2018 än de tidigare
upplagorna.
Den allmänna värnplikten medförde under en stor del av den undersökta perioden att nästan
halva befolkningen under någon period av sitt liv tvingades engagera sig i det militära
försvaret av landet. Många svenskar var också krigsplacerade i civilförsvaret eller i
frivilligorganisationer. Kunskapen om både det militära och civila försvaret kan antas ha varit
utbredd. Sverige var en av de mest militärt präglade demokratierna i världen vilket i sin tur
var en följd av kombinationen med alliansfrihet och ett resurskrävande självständigt försvar.
Hur formas då motståndskraft och vad i individernas medvetande borde broschyren
understöda. En undersökning kring vad som formar nationell motståndskraft presenteras i
Armed Forces & Society17 genom resultatet av komparativa studier mellan USA och Israel.
Författarna, Canetti, Waismel-Manor och Rapaport, vid universitetet i Haifa, jämför länderna
mot bakgrund av att det handlar om två demokratiska stater med upplevda hot av både krig
och terrorism. Båda länderna har befolkningar som i hög grad formats genom migration och
därför utgör multietniska populationer. Man kan förstås invända att invandringen till Israel är
mer kulturellt betingad medan det multietniska USA skapades av ekonomiska faktorer. I det
senare fallet saknas alltså en initial gemensam kulturell faktor. Oavsett denna svaghet är
författarnas redogörelse en intressant ansats för den som vill fördjupa sig i vad som skapar
nationell identitet och motståndskraft med demografiska glasögon. Dessutom finns, som
författarna själva konstaterar, ganska få studier om motståndskraft på nationella nivåer.
Även om jämförelsen när det gäller hotbild avviker från situationen i Sverige har de studerade
länderna andra relevanta likheter, båda är demokratier med betydande yttrandefrihet och båda
har ett stort inslag av migranter i befolkningen. Det senare utgör en ny faktor i Sverige vid en
jämförelse med hur landet såg ut Sverige 1943.
Canetti m.fl. konstaterar att gränsytan mellan nationell säkerhet och motståndskraft är
grundad i individernas uppfattning och attityder till institutioner och ledarskap18.
Redan Clausewitz uppmärksammade frågan om det civila samhällets roll för krigföringen i
”Om Kriget”III på 1830-talet i som man kan förmoda en erfarenhetsåterföring av de
föregående decenniernas stora krig. Nästan tvåhundra år har förflutit sedan Clausewitz skrev
sin text och samma iakttagelse om att en nations styrka inte enbart kan utvärderas på grundval
av militär kapacitet utan även måste inkludera politiska och psykologiska faktorer
återkommer i dagens forskning (Barnett, samt Kimhi och Eshel19).
I sin tvåstegsundersökning undersöker Canetti m.fl. först hur medborgarna i de två länderna
uppfattar sina samhällens motståndskraft för att i steg två bearbeta termen nationell
motståndskraft (national resilience) med hjälp av respondenternas svar.

17

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/armed-forces-society/journal201730#description
Canetti m.fl. s.504.
19
Canetti m.fl. s.506
18
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Nyckelord som underbygger nationell motståndskraft är enligt författarna patriotism,
förtroende och optimism. En annan faktor för ett samhälles motståndskraft lyfts även fram av
Yohanan och Kimhi, social integration20
Slutsatsen är; att erhålla medborgarnas stöd och förtroende är en kritisk faktor för en stats
möjligheter att uthärda extraordinära situationer21.
De här nämnda studierna om nationell motståndskraft liksom stora delar av den refererade
litteraturen behandlar inte krig och motståndskraft i krig. Det kan antas, men är inte här
underbyggt, att ungefär samma motståndsfaktorer som gör sig gällande vid naturkatastrofer,
olyckor eller terrorhandlingar också gör sig gällande vid krig och krigshot. Eftersom Om
Kriget Kommer i alla upplagor utom den senaste nästan uteslutande sysslar med krigsfall
finns alltså en viss osäkerhet om hur kompatibla faktorerna som studerats är med krigsfall.
Detta påpekar också Yohanan m.fl. i en text i Journal of Community Psychology22. Erfarenhet
av krig kan, skriver författarna, ändra den relativa betydelsen av de olika komponenter som
bygger nationell motståndskraft.
Det finns i forskningen andra oberoende variabler som påverkar motståndskraft. Kön,
religiositet (alltså engagemang i religion, inte faktiskt bekännelse), politiska attityder
(preferenser) och erfarenhet av krig kan vara av betydelse23. Slutsatsen av en undersökning i
Israel är att nationell motståndskraft måste ses som en dynamisk process som ständigt är
under förändring både på grund av interna och externa omständigheter.
Denna slutsats understöder tanken med att utveckla och förändra Om Kriget Kommer i takt
med tiden. Samtidigt kan frågan ställas om broschyrens olika upplagor faktiskt speglar
förändringar i samhälle och attityder.
I samma studie24 konstateras att terrorattacker och ökade interna politiska spänningar inte har
påverkat de israeliska medborgarnas förtroende för regeringen, armén eller andra nationella
institutioner. Utan att dra långtgående slutsatser kan det ändå noteras att den senaste svenska
SOM-undersökningen (presenterad i april 2018) trots stor uppmärksamhet kring terrordådet i
april 2017 och en ganska markant förändring av den politiska kartan ändå inte antydde några
negativa förändringar i medborgarnas förtroende för de viktigaste nationella institutionerna.

1.6 Mätningar i Sverige med implikationer på motståndskraft
Det utförs i Sverige regelbundet undersökningar om befolkningens inställning till frågor där
svaren kan sägas utgöra mått på nationens motståndskraft eller resiliens. Några av
mätningarna rör attitydområden som omsluts av de två refererade undersökningarna, andra
utgör självständiga mått.

Yohanan m.fl. p.834.
Canetti m.fl. s.515.
22 Yohanan m.fl. s.834
23 Ibid. s.835.
24 Yohanan m.fl. (2016)
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Försvarsvilja som ett mått på motståndskraft
Ett delmått på motståndskraft är försvarsviljan, att vara anhängare av tanken att landet
försvarar sig med militära medel vid ett angrepp vilket kräver uppoffringar. Mätningarna av
svenska folkets motståndsvilja i termer av inställningen till väpnat motstånd vid angrepp
utgör en av de längsta mätserierna av svensk opinion. Mätningarna inleddes redan 1952 och
har sedan dess fortsatt i olika former.
För att få ett perspektiv på försvarsviljan under perioden och utgivningen av Om Kriget
Kommer redovisas därför här kortfattat resultatet av mätningarna sedan 1952.
Inställningen till väpnat motstånd kan inte ensamt forma hela begreppet motståndskraft men
utgör ändå en variabel. Opinionen har varit mycket stabil med undantag av en svacka i slutet
av 1950-talet och runt 1990 vilket framgår av tabellen från SPF:s mätningar presenterade i
analysen ”Opinion 2003” redovisat i diagram 125:

Diagram 1:

25

Diagrammet hämtat ur Opinion 2003, utgiven av Styrelsen för Psykologiskt Försvar s.130.
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Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har fortsatt med ungefär samma
frågeställningar och opinionen när det gäller frågan om väpnat motstånd är fortsatt stabil
senast redovisat i sammanställningen Opinion 2017 i diagram 2:

Mätningarna genererar frågeställningen om statsmakterna sett sig föranledda att med Om
Kriget Kommer försöka påverka motståndskraften och försvarsviljan med anledning av
sviktande opinion för ett väpnat motstånd.
Hypotesen har ett visst stöd när det gäller tidpunkten för utgivningen av tredje och fjärde
upplagan 1961 och 1983 men orsakssambanden är här bara hypoteser.
Nedgången i försvarsvilja i slutet av 50-talet kan ha påverkats av kärnvapenfrågan och de
pågående kärnvapenproven inklusive debatten om svenska kärnvapen. Den destruktiva
kraften i dessa massförstörelsevapen kan tänkas ha effekt på försvarsviljan men detta är inte
här prövat. Dessutom pågick en intensiv debatt om ja eller nej till svenska kärnvapen som
framför allt splittrade den då politiskt dominanta socialdemokratin. I alla händelser stegrades
försvarsviljan efter utgivningen 1961. Broschyrens utgivning sammanföll med en rad stora
övningar som även berörde civilbefolkningen. Under perioden tillkom också Berlinmuren i
augusti 1961 och på den nordiska arenan väckte den s.k. notkrisen mellan Moskva och
Helsingfors senare på hösten samma år stor uppmärksamhet.
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Den ökning av försvarsviljan som inträdde under 1960-talet skulle kunna tolkas som ett
resultat både av inom-nationella politiska förhållanden som försvarsdebatt och broschyren,
men också av ett upplevt ökat hot från omgivningen och då främst Sovjetunionen.
Sett över hela perioden är ändå försvarsviljan, viljan till väpnat motstånd, hög. De budskap
om motstånd som förmedlas i Om Kriget Kommer förefaller därför väl förankrade i
folkopinionen.

1.7 Tillit till samhället som ett mått på motståndskraft
Ytterligare mått på det svenska samhällets motståndskraft kan sökas i SOM-institutets
undersökningar om svenskarna attityder till sitt samhälle. Den senaste undersökningen gäller
trender i samhället fram till och med år 2017. Studierna sträcker sig i vissa frågor ända
tillbaks till 1986 och även om enstaka år sticker ut så är trenden precis som gällande
försvarsviljan ytterst stabil. Begreppet patriotism kan inte utläsas ur SOM-undersökningarna
men variablerna optimism och förtroende kan väl utläsas och förhållandena är påfallande
stabila.
Till exempel uppger 39 procent av de tillfrågade 2017 att de har mycket eller ganska stort
förtroende för svenska politiker. År 2000 var siffran under 25 procent. Polis, skola och
domstolar har uppvisat ett ökat förtroende de senaste åren.
Forskarna sammanfattar det hela med en allt mer positiv syn på Sverige26.
Några av de viktigaste förutsättningar som krävs för motståndskraft enligt de tidigare
redovisade amerikansk-israeliska undersökningarna finns alltså.
Den implicerade kollektiva positiva syn som broschyren Om Kriget Kommer ger som skäl för
försvaret av Sverige och betydelsen av förmågan att uthärda svårigheter finner alltså fog i
SOM-undersökningarna.
Sammanfattningsvis finns flera variabler för en motståndskraftig nation på plats i Sverige;
försvarsvilja, optimism om utvecklingen och förtroende för samhällsinstitutionerna.

1.8 Teorier
Säkerhetiseringsteori
Det vore fel att undersöka Om Kriget Kommer utan att beröra säkerhetiseringsteori
(securitization).
Bourbeau och Vuori beskriver hur de ser sambanden mellan resiliens och säkerhet på ett sätt
som kan appliceras i en nationell kontext och på ett sätt som kan appliceras på nationell
säkerhet. Säkerhetisering definieras här efter Ole Waever som en ”situation där det finns hot
och åtgärder mot hotet”27.

26
27

https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj//resultat-fran-som-seminariet-2018.cid1565405
Bourbeau och Vuori s.256.
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I figuren hämtad ur Critical Studies on Security28 samspelar säkerhet med resiliens såtillvida
att när något säkerhetiserats (blivit angivet som ett säkerhetsproblem) så utgår aktiviteter (pil
3) för att skapa resiliens. Det önskvärda tillståndet är att ett förhållande är av-säkerhetiserat
(de-securitized eller i figur 1 ”non-security”) men dessförinnan kan med hjälp av en
mobiliserad29 resiliens ett status quo uppnås i det säkerhetiserade sakläget (pil 4). Alternativet
är att av-säkerhetisera eller behålla frågan i den av-säkerhetiserade politiska sfären (pil 5)
genom att förändra politiken i stället för att försöka bibehålla status quo.
Figur 1:

Resiliens är i modellen en faktor som driver och framkallar säkerhet. För att översätta
Bourbeau och Vuori: ”Här talar resiliens för idén att skydda samhällets livstil (way of life),
något som möjliggörs genom att införa eller anta policys och verksamheter för säkerhet”30/31.
Modellen i figuren kan appliceras på Om Kriget Kommer som ju spelar rollen att bidra till
status quo i termer av ett bevarat Sverige och ett bevarat sätt att leva.
Vad skapar motståndskraft i ett samhälle. Byggt på vad som beskrivs av forskningen på
området skulle en enkel generell teori användbar för att beskriva motståndskraft bygga på att
så många komponenter som möjligt, skyddande faktorer, finns tillgängliga. Den adderade
mängden av olika komponenter ökar alltså motståndskraften.
Ibid. s.255.
Ibid. s.257.
30 Ibid. s.257.
31 Jmf. Om Kriget Kommer 1952 s.5: ”Det gäller den livsform vi har, vår frihet, vårt levebröd, våra
28
29

efterkommande, ja, det gäller hela det svenska samhällets bestånd”.
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Detta kan ge anledning till en invändning mot den redovisade modellen i figuren som ju
antyder aktiva handlingar för att skapa resiliens. Sammanvägt räcker inte dessa utan resultatet
av resiliensskapande handlingar är beroende också av de tidigare nämnda skyddande
faktorerna som vanligen är etablerade sedan lång tid. (Se vidare resonemanget om faktorer
som skapar resiliens i avsnittet om annan forskning s.9).
Forskningen visar också att långvarig exponering för negativa händelser minskar förmågan
till motståndskraft. Av det kan vi dra slutsatsen att ett långvarigt krig eller krigsliknande
tillstånd eller annan stress nöter ut motståndsförmågan.
En annan faktor som har betydelse för vår bedömning av ett samhälles motståndskraft är
samhällets utvecklingsnivå.
Det komplexa moderna samhället har fördel genom sin tekniska kapacitet, sin förmåga att ta
till sig kunskap, prediktera situationer och styra genom moderna kommunikationssystem.
Ändå är tillgängliga verktyg begränsade av ett lands politiska, ekonomiska, kulturella och
teknologiska förhållanden32.
Lokalsamhällen i tredje världen som utsätts för återkommande naturkatastrofer bygger snabbt
upp sin förmåga att fungera till den ursprungliga nivån därför att återskapandet är mindre
komplext än i tekniskt avancerade välfärdssamhällen. Det här omskrivs ofta som det moderna
samhällets (läs det moderna svenska samhällets) sårbarhet i form av beroende av modern
teknik, transporter och energi.
Vi kan anta att ett komplext samhälle som fordrar stor samverkan på alla nivåer kräver
betydligt mer komplexa skyddande faktorer i termer av förtroende för institutioner,
patriotism, nationell samhörighet med social integration samt försvarsvilja.
Det kräver också stor kunskap om de tekniska och organisatoriska systemen och deras
svagheter för att resiliens ska kunna skapas33.
Ett lågkomplext samhälle vars motståndskraft bygger på förhållanden nära individerna kräver
andra både färre och mindre komplexa skyddande faktorer, fysisk styrka till exempel.
Resonemanget har viss bäring på Om Kriget Kommer genom att Sverige 1943 var mindre
komplext och med en stor andel sysselsatt i jordbruk och livsmedelproduktion och därmed i
större utsträckning självförsörjande. Därtill bodde 60 procent av medborgarna utanför det som
definierades som städer, alltså landsorten och småorter.34
Kan vi dra slutsatsen att den första upplagan av Om Kriget Kommer riktade sig till ett
samhälle med större överlevnadsförmåga än 2018 års upplaga? Vi bör i alla fall ha de
glasögonen på oss när vi studerar texterna.
Diskursteori
Den tyske samhällsteoretikern Niklas Luhmann betraktar varje sammanslutning, samhälle
eller nation som en produkt av kommunikation. Existerar inte kommunikation om objektet
Roberts in Designing Resilience s.85.
Demchak in Designing Resilience s.69.
34 Statistisk årsbok 1943. s.34.
32
33
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kan det inte existera eftersom det inte finns i någons medvetande. Sålunda hävdar han35 att ett
”socialt system” som en stat eller nation endast består av kommunikation. Språk i någon form
är en förutsättning för samhällets existens.
Ett liknande angreppssätt utvecklas också av diskursanalysens främste teoretiker den brittiske
lingvistikern Norman Fairclough som är den mest åberopade förespråkaren av analystekniken
och en av dess moderna fäderIV.
Fairclough kan sägas underbygga Luhmanns idé om hur språket används för att forma
samhället, vilket är precis vad uppsatsen med fokus på nationsformering och säkerhetspolitik
syftar till att undersöka i fallet med Om Kriget Kommer.
Fairclough framhåller tre egenskaper med forskningsmetoden, den fokuserar på sociala
relationer, den är dialektisk i sitt resonemang om skillnader mellan objekten för sociala
relationer och slutligen är den tvärvetenskaplig eftersom sociala relationer sträcker sig över de
vanliga vetenskapliga gränserna. Fairclough framhåller också att språket aldrig kan vara
neutralt. Språket är en del av ett socialt sammanhang och formas av detta36.
Diskursanalys kan sägas vara en analys av social praktik eller enklare formulerat, en analys av
samhället genom den sociala relation som språk (och andra uttrycksmedel) förmedlar.
Om en diskurs är en social praktik antar vi här att nationsformering, att bygga nationell
identitet, är en sådan. Nationen Sverige blir då en diskurs. Också försvarspolitik är en sådan
diskurs. Som Bergström & Boréus tolkar Fairclough är diskurser aldrig enbart konstituerande
utan är samtidigt konstituerade37. Diskurserna påverkar de processer de ingår i men påverkas
också.
Som exempel påverkar den svenska försvarspolitiska diskursen den säkerhetspolitiska och
vice versa. Dessutom interagerar båda med den nationella diskursen.
Diskursernas inbördes relationer eller hierarki kommer i denna uppsats inte att granskas.
Oavsett försöken till empiri har föreliggande arbete en dragning till den forskning som
beskriver sig som post-positivistisk. Att se den sociala verkligheten som en konstruktion av
kommunikation gör den inte mindre intressant att utforska. Att sanningen till viss del utgår
från betraktarens ögon förringar alltså inte arbetet. Det vore nästan omöjligt att med exakta
empiriska metoder försöka besvara frågor av det slag som ställs i uppsatsen.
Om det inte finns en mätbar sanning är det bättre att försöka komma förklaringar på
problemen närmare än att inte försöka alls. De använda metoderna gör alltså bara anspråk på
att öka vår kunskap och bidra till större förståelse, inte på att ge en absolut sanning i
naturvetenskaplig mening.

Lee p.330. Även Chandler m.fl s.51.
Bergström & Boréus s.378 och Fairclough s.3.
37 Bergström & Boréus s.357.
35
36
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Kommunikationsteori
Slutligen några ord om enkel kommunikationsteori. Den som vill uppnå en effekt genom
kommunikation arbetar alltid efter modellen:

Mål – Målgrupp – Budskap – Effekt
där effekten är den beroende variabeln och där funktionen mellan de oberoende variablerna
budskap och målgrupp/er måste vara föremål för detaljerad analys. Målgrupp och budskap är
givetvis inte oberoende av varandra för budskapen utformas med hänsyn till målgruppens
förmåga att omfatta dem.
I fallet med Om Kriget Kommer måste effekten ses som multipel. Det omedelbara syftet är
förstås att skapa beteenden som önskas. En tillkommande effekt kan vara att åstadkomma en
känsla av gemensamhet – bidra till det som senare behandlas i termer av nationsformering.
Anpassning till målgrupp är en given framgångsfaktor i varje försök att påverka med
kommunikation. I fallet med Om Kriget Kommer är uppgiften särskilt svår eftersom
målgruppen utgör ett aggregat av alla som tillhör nationen Sverige. En anpassning måste ske
till minsta gemensamma nämnare både vad gäller språk och identifikation.
Saken berörs i diskussionerna som föregick den första produkten där ordföranden Ekblad i
SIS enhet för Folkberedskapen i protokoll citeras med följande mening angående text och
utformning:
Ordföranden framhöll att skriften främst vände sig till de mindre kvalificerade
delarna av folket och av denna anledning finge man lägga ganska stor vikt vid
starka effekter38.

2. BAKGRUND OCH UNDERLAG
2.1 Nationsbygget Sverige
I studier om säkerhetspolitik och krishantering står nationer i fokus, den egna och andras. För
att nationen ska vara meningsfull måste den fylla ett syfte för sina medborgare och
medborgarna lever i en interaktion med varandra för att skapa det komplicerade system som
en modern nation utgör. Alla som formellt tillhör eller bekänner tillhörighet till den
geografiska och administrativa yta som utgör en nation kommer på så sätt att betyda något för
varandra. I litteraturen talas till och med om ”nations-stat”, en stat där lojaliteten hos
invånarna är till en kulturell och etnisk gemenskap inom ett fysiskt territorium39. Begreppet
nations-stat kan ställas mot begreppet multinational stat (non-nation-state) där grupperingar

38
39

Protokoll ur SIS arkiv 1943.
Cottam m.fl. s.192.
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av invånare identifierar sig själva mot en nationalitet de tillhör även om den finns utanför de
geografiska gränser som definierar nations-staten där de vistas40.
Frågan om hur stor graden av nations-stat ett land är blir intressant därför att ledare av
nations-stater har lättare att uppmana medborgarna till uppoffringar för sin stat än de som
leder multinationella stater41. Att Sverige var en ”nations-stat” under större delen av
undersökningsperioden står ganska klart, men har graden av nations-stat minskat? Får det i så
fall implikationer på möjligheterna att skapa resiliens genom nationalism? Den frågan är
lämplig för ytterligare forskning.
Det som skapar mening eller innehåll med en viss nation är, om vi lutar oss mot tidigare
nämnde Luhmann, medborgarnas (inklusive de som formerar statsmakterna) kommunikation,
alltså utbyte av meddelanden om sig själva och sin omgivning till varandra. Det är lätt insett
att alla dessa kommunikativa aktiviteter utgör en enorm och i sin helhet ogenomtränglig
substans men tillsammans skapar de alltså nationen.
Dirk Naber gör en genomgång av motsvarande slag i en text42 om identitetskonstruktion i
amerikansk utrikespolitik. Det finns en klar länk mellan internationella kriser (i hans fall 11
september 2011) och identitetskonstruktion genom utrikespolitik. Hans använder Birklands
begrepp 2 ”fokushändelse”43 på en förändring av den amerikanska identitetskonstruktionen
genom den utrikespolitik som utlöstes efter terrorattacken.
Naber ansluter till Luhmann och andra när han definierar politik som att det sociala
(samhället) är politiskt konstruerat och får sin form genom det politiska språket.
På samma grunder kan det påstås att Andra Världskriget var en fokushändelse för svensk
utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. Ansatsen är att visa att Om Kriget Kommer blev en del
i identitetsskapande, och ”meaning-making” för att använda modern kris-terminologi, och
bidrog till att öka motståndskraft eller om man så vill resiliensen.
Att här ta sig an frågan om nationell motståndskraft och i synnerhet nationen Sveriges
motståndskraft fordrar en diskussion om vad en nation är och om vad som skapar den.
Ett forskningsbegrepp är ”nationsformering”. Det handlar om vad som bygger nationen.
Forskare som Benedict Andersson och Magnus Rodell har försöker definiera begreppet och i
en C-uppsats sammanfattar Häll-Pettersson de två forskarnas syn på nationen som en
”föreställd” gemenskap byggd genom att med åtgärder förmedla dessa föreställningar44. Om
Kriget Kommer skulle kunna ses som en sådan handling som bygger upp den föreställda
gemenskapen. Varje utgåva kan därför också ses som en reproduktion av den svenska
nationen, med utgångspunkt i ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv.
Hur och av vem nationen som helhet formeras är däremot inte föremål för undersökning i
denna uppsats. Vi vet att nationsformeringen i Om Kriget Kommer första upplagan inte börjar
där och då 1943 utan utgår från en lång historia av diskussioner om vad som är svenskt. En
Ibid. s.194.
Ibid. s.193.
42 Naber (2009)
43 Ibid. s.192.
44 Häll-Pettersson s.6
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utmärkt utgångspunkt är Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs bok ”Är svensken människa”
som beskriver en lång sekvens av olika bidrag till debatten om vad Sverige är från tidigt
1800-tal fram till nutid om det svenska samhället och vad dess karaktär är. I boken
återkommer flitigt begreppet ”statsindividualism”45 som en beskrivning av den svenska
politiska modellen. Författarna beskriver en paradox, ett utomordentligt starkt samhälle
socialpolitiskt (välfärdsstaten), men samtidigt extremt individualistiskt. Vid den diskursiva
läsningen av de olika upplagorna av Om Kriget Kommer är statsindividualismen ett utmärkt
filter för analysen därför att begreppet ger folkhemmet en delvis annorlunda karaktär än bara
ett nationellt kollektiv.
I denna uppsats får det dock räcka med att försöka se hur den föreställda nationen används i
försvarspropagandan.
Sverige har ända fram till nyligen varit en homogen nation utan att vara sluten mot
omvärlden. Har det funnits en internationell interaktion och migration har det gällt människor
inom samma religiösa och därmed kulturella krets.
De senaste årtiondena har genom stor migration en förändring skett som vi ännu inte fullt ut
vet hur den påverkar nations-formering och därmed det svenska nationella narrativet. Ett av
syftena med denna studie är att undersöka om förändringarna fram till nu är märkbara i
statsmakternas kommunikation med medborgarna.
Vi vet att varje individ står samhället närmare i den moderna världen med sin
”masskommunikation”, medier och webbaserade kommunikationssystem. Idag är interaktion
och dialog mellan medborgarna och statsmakterna möjlig på ett helt annat och snabbare sätt
än den var 1943. Då förmedlades budskapen mer i termer av mer eller mindre formella dekret
i ett uppifrån ned perspektiv. Det betyder också att den svenska nationella diskursen formades
utan någon större dialog med medborgarna. Samhället var en hierarki och statsledningen och
Stockholm befann sig på mentalt stort avstånd från medborgarna vars majoritet bodde på
landsbygden eller i mindre byar och samhällen.
Om Kriget Kommer är en del av kommunikationen som skapar nationen Sverige. Det måste
antas att de som producerar den söker en syntes mellan behovet att styra och leda ett folk i
fara och samtidigt uppfånga samma folks självbild.

2.2 Allmänt om organisationen av svensk psykologisk motståndskraft
Ramen för denna uppsats är alltså krishantering och dess problemområde är särskilt
begreppen motståndskraft och resiliens samt hur kommunikation kan bidra till dessa.
Frågan om det psykologiska försvaret och samhällets allmänna motståndskraft mot
påfrestningar har även långt före Andra Världskriget funnits i den svenska försvarspolitiska
miljön. Redan 1927 inkom önskemål från de militära staberna46 att få uppdraget att planera
för en ”upplysningscentral”. Önskemålet kom alltså från militärt håll och regeringen
godkände tanken och begärde den önskade planeringen. Ett förslag inkom så småningom och
45
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Berggren & Trägårdh s.22
Boberg s.10
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en hemlig plan utarbetades som skulle träda ikraft vid förstärkt försvarsberedskap.
Försvarsdepartementet utsågs som huvudman och den militära kopplingen var stark. Inför
Andra Världskrigets utbrott utvecklades tankarna efter initiativ från Utrikesdepartementet
(UD) och nu skapades det som under kriget skulle blir Statens Informationsstyrelse. I
förberedande utredningar var syftet ganska osminkat att:
…. i överensstämmelse med regeringens politik och ÖB:s intentioner planlägga
och handha den upplysnings- och kontrollverksamhet som det allmän- och
militärpolitiska läget krävde, vad gällde alla olika former av publik förkunnelse.
Upplysningsverksamheten skulle gå ut på att både inom och utom landet
påverka allmänna opinionen för att uppnå uppställda politiska och militära
mål47.
När kriget bröt ut organiserades inom Statens Informationsstyrelse (SIS) så småningom en
särskild avdelning, sektionen för ”kulturell folkberedskap”48. Det är inom ramen för denna
sektion eller enhet som den första Om Kriget Kommer skulle utvecklas 1943.
SIS avskaffades omedelbart i samband med freden 1945. Redan i november1948 begärde
ändå Överbefälhavaren i ljuset av den internationella utvecklingen (bl.a. statskuppen i
Tjeckoslovakien49) att en utredning borde ske om den statliga informationsverksamheten i
krig50. Sålunda ännu en gång ett initiativ från militärt håll. En sådan tillsattes två år senare
och efter tre års utredande bildades 1953 Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, BN.
Fram till 1953 hade dåvarande Civilförsvarsstyrelsen hand om en del av uppgifterna.
Beredskapsnämnden kom till formen men inte till namnet av vara verksam fram till 2008. Då
avskaffades efterföljaren Styrelsen för Psykologiskt Försvar (med de sista av en rad
totalförsvarsfunktioner och den allmänna värnplikten) och verksamheten inkorporerades med
MSB.
Nästan tio år senare, i december 2017, har en radikal omsvängning skett och den
parlamentariska försvarskommittén avgav en rapport51 som bland annat föreslog att man på
nytt borde utreda en egen myndighet för området (idag ligger frågorna hos Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, MSB). Tidigare (2015) hade Försvarsutskottet som, tidigare
nämnts, tagit upp frågor kopplade till information i en särskild rapport med just namnet Om
Kriget eller Krisen Kommer.
I februari 2017 förekom regeringen försvarskommittén genom att ge MSB i uppdragV att på
nytt skapa information till svenska folket (i Sverige bosatta) om hur man beter sig vid kris och
krig och resultatet blir i maj 2018 en ny upplaga av den tryckta broschyr om vilken denna
uppsats handlar.
När det gäller bakomliggande motiv till utgivningen av broschyren är det i uppsatsen framför
allt den första och den senaste upplagan som redovisas. När det gäller de fem mellanliggande
Boberg s.11-12
Ibid s.26
49 den s.k. Pragkuppen i februari 1948
50 Tubin s.16
51 Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. DS
2017:66, Försvarsdepartementet.
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upplagorna begränsas framställningen till en allmän redogörelse för det aktuella världsläget
och dess betydelse för det svenska sammanhanget. De exakta orsakerna till besluten eller
bakomliggande orsaker att producera 1952, 1961, 1983 och 1987 års upplagor har inte
efterforskats och redovisas alltså inte.

2.3 De sex upplagorna
”Krigskatekesen” – Om Kriget Kommer 1943
Den första Om Kriget Kommer delades ut till de svenska hushållen efter regeringsbeslut den
17 juni 1943 och distributionen påbörjades den 15 juli. Krigslyckan hade vänt för Tyskland,
katastrofen i Stalingrad var ett faktum och också på andra håll började de allierade få
framgångar.
Sveriges försvar hade stärkts och landet förberedde sig på att avskaffa påtvingade avtal med
Tyskland om bland annat transitering med tåg genom Sverige av tyska trupper. Distributionen
av Om Kriget Kommer i juli 1943 sammanföll med uppsägningen av avtalet den 29 juli och
den samtidiga största svenska mobiliseringen i Sverige under kriget, totalt var nästan 300 000
soldater inkallade mot slutet av sommaren52.
Bakom idén med broschyren fanns en uppmärksammad generalstabsorder från november
1942 med den numer välkända ordalydelsen ”Motstånd skall göras i alla lägen. Varje
meddelande om att motståndet skall upphöra är falskt”. Ordern riktad till krigsmakten skulle
också bekantgöras för civilbefolkningen tillsammans med annan information i syfte att stärka
motståndsandan. Kopplingen till försvarssyftet var alltså starkt starkt. Arvprinsen Gustaf
Adolf (d.1947) var personligt engagerad53 från sin militära position inom Försvarsstaben (han
blev chef för dess arméavdelning 1944).
I kringmaterialet som skulle presentera broschyren fanns till och med rubriken
”krigskatekesen”54. I konseljbeslutet signerat av Kungen och försvarsminister Per Edvin
Sköld sägs tydligt att broschyren är avsedd som ”vägledning för rikets medborgare i händelse
av krig”. Hela framställningen domineras av budskap om hur medborgarna skulle bete sig vid
ett krigsutbrott. Erfarenheter från den stundtals förvirrade norska mobiliseringen 9 april 1940
är spårbara i formuleringar om att även om ingen order kommit skall krigsplacerade infinna
sig vid sina förband och dessutom klargörs faran med falska radiomeddelanden.

För en detaljerad redogörelse av Sveriges säkerhetspolitiska läge 1943 se: Zetterberg, K; Svensk
säkerhetspolitik 1943 – En balansakt på slak lina s.15-117 i antologin Nya Fronter om krigsåret 1943 (red.
Bo Hugemark).
53 ”G gjorde själv utkastet till den order om motstånd i alla lägen, som gavs ut hösten 1942, och
medverkade även vid tillkomsten av motsvarande bestämmelser för de civila myndigheterna. Med både
Tillsammans med civila och militära medarbetare ledde han inom försvarsstaben utarbetandet av
grunden till skriften Om kriget kommer, som K M:t gav ut 1943”; Svenskt Biografiskt lexikon Band 17
(1967-1969), sida 489 (förf. Murray, M)
54 Katekes från det grekiska ordet undervisning. Annars i äldre svenska ofta använt för att beskriva en
sammanfattning av doktrinerna i bibeln.
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Skulle krig utbryta förefaller avsikten vara att broschyren skulle gälla som en slags generell
order till befolkningen i ett initialt skede av ett krig. Vid den här tidpunkten var två krigsfall
möjliga, Sovjetunionen och Tyskland.
Denna första upplaga var på 16 sidor och distribuerades i över två miljoner exemplar enligt en
mycket detaljerad plan. Som exempel på detaljgraden i distributionen kan nämnas att 25 000
exemplar distribuerades till handlanden och 5 000 till folkskollärarinnor. Slutlig utformning,
tryck och distribution skedde i regi av Statens Informationsstyrelse, SIS.
Kalla och varma krig – Om Kriget Kommer 1952
Nästa upplaga producerades efter beslut i maj 1952. Koreakriget pågick, i februari avslöjades
en spionliga med uppdrag för Sovjetunionen55 och som av en händelse inträffade den
dramatiska Catalina-affären, nedskjutning av två svenska flygplan över internationellt vatten i
juni 1952. Den sista händelsen skulle väsentligt försämra Sveriges relation till det då
stalinistiska Sovjetunionen. Det här är också en period präglad av kampen mellan de
socialistiska staterna och ett kapitalistiskt väst och Sovjetunionen var det enda sannolika
krigsfallet.
I stället för en avskrift av regeringsbeslutet som förekom i den första upplagan har Kung
Gustaf Adolf och statsminister Tage Erlander undertecknat en inledande proklamation till
”Sveriges Medborgare”.
Tidsandan kan bara förstås i ljuset av Sovjetunionens beteende åren efter kriget med de en
gång fria staterna i Europa. Nu under femtiotalet fortsatte den sovjetiska konsolideringen av
satellitstaterna i Östeuropa efter Stalins död. Uppror och oroligheter förekom.
Förutom Koreakriget pågick befrielsekriget i Vietnam som också måste räknas in i kampen
mellan väst och öst.
Kapprustningen var ett faktum och atombombsproven avlöste varandra. Nato bildades med
Norge och Danmark som medlemmar, Baltikum var ockuperat efter ett utdraget lågskaligt
gerillakrig och Finland befann sig i en besvärlig situation under inflytande av Sovjetunionen.
Sverige befann sig mittemellan och valde nu sin egen neutrala väg med ett mycket starkt
försvar som, åtminstone enligt retoriken, skulle klara att försvara landet på egen hand. Som
syn för sägen byggde landet världens till styrkan fjärde flygvapen med kvalificerade
egenproducerade flygplan.
Catalina-affären med ett nedskjutet signalspaningsplan och informationsöveföring till väst
utgjorde för ledarna i Moskva en spricka i den självständiga fasaden, kanske underbyggd av
spionöversten Stig Wennerström56.
Denna andra upplaga distribuerades under oktober 1952 och i media påstods att kungen själv,
Gustav VI Adolf, ingrep i några av broschyrens formuleringar57.
Huvudmannen Fritjof Enbom dömdes i juli 1952 till livstids straffarbete. Ligans farlighet har ifrågasatts
i modern forskning.
56 Älmeberg s.317-320.
57 SvD 4 oktober 1952, s.12.
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Broschyren från 1952 fick viss kritik för sin grafiska utformning som av någon skribent
ansågs för reklambetonad58. Reklambranschens engagemang i denna upplaga är inte här
undersökt men under krigsåren och vid utgivningen 1943 fanns ett starkt engagemang (se
Häll-Pettersson bl.a. s.12-17).
Kalla kriget som kallast – Om Kriget Kommer 1961
Den tredje upplagan av Om Kriget Kommer är den mest omtalade. Broschyren från detta år
har en dramaturgi med signalfärger som svart, grått, grönt och rostrött och realistiska
tecknade illustrationer.
Broschyren är den till omfånget största med 48 sidor och med många illustrationer. Utgivare
var även denna gång Civilförsvarsstyrelsen.
Mindre känt är att redan tidigare under året en särskild broschyr betitlad Snabbutrymning
delades ut till stockholmare i april i samband med en utrymningsövning. Under den här tiden
och i ljuset av kärnvapenhotet planerades befolkningsskyddet i hög grad genom utrymningar
av de stora städerna. Välfärdsstatens ambitioner synliggjordes i 1961 års upplaga genom
beskrivningar av sjukvård och folkförsörjning under krig.
Broschyren presenterades i september 1961 och i SvD kommenterades att den både hade
karaktär av vägledning men också en ”appell”59, en uppmaning till motstånd i alla lägen.
Det var en dramatisk period i världshistorien. Året före, 1960, sköt Sovjetunionen ned ett
amerikanskt spionplan, U2-affären. I april 1961 hade USA:s fatala försök att störta Kubas
socialistiska regim genom invasionen i Grisbukten misslyckats. Berlinmuren började byggas i
augusti 1961 för att förhindra utvandring från Öst till Västtyskland. Laddade stridsvagnar
stod mot varandra på Berlins gator. Också annan dramatik inträffade. I Kongo pågick ett
krig med FN inblandat och svenska FN-trupper mycket aktiva. FN:s generalsekreterare,
svensken Dag Hammarskjöld omkom vid en flygning där.
Därtill var det en period fylld av provsprängningar av kärnvapen både av Sovjetunionen i
svenskt närområde nordost om Nordkalotten och av olika västmakter i Stilla Havet.
Just när broschyren börjat distribueras, i slutet av oktober 1961, inträffade den s.k. notkrisen
mellan Moskva och Helsingfors där Moskva i hotfulla ordalag ville ha konsultationer med
anledning av den s.k. vänskaps- och biståndspakten som vid hot mot Finland eller Sovjet
kunde utlösas60. Kravet på konsultationer kom efter en period av mycket stor spänning på
gränsen mellan Väst- och Östtyskland.
Flera dramatiska händelser omgav alltså utgivningen men statsminister Tage Erlander
hävdade bestämt i Eko-sändningar den 2 oktober att broschyren varit planerad sedan länge.
En komplicerad diskussion om ett svenskt kärnvapenprogram fördes under åren före
broschyrens utgivning. Samtidigt föll försvarsviljan markant. Kärnvapendiskussionen
SVD 8 oktober 1952, s.10. Broschyren kritiserades av signaturen ”Lager”, Lars Lagerstedt, senare
redaktionschef för Svenska Dagbladet.
59 SvD 20 september 1961, s.4 (ledare)
60 SvD 31/10 1961.
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splittrade som redan nämnts den då mycket starka socialdemokratin vilket kan antas ha
påverkat opinionen i försvarsfrågan.
Hur man skyddar sig vid atomvapenexplosioner blev i alla fall ett stort inslag i broschyren.

Ubåtar och lilla kalla kriget – Om Kriget Kommer 1983
När Sovjetunionen 1979 inledde en invasion i Afghanistan började en period som kommit att
kallas ”Lilla Kalla Kriget”. Två år senare valdes Ronald Reagan till president i USA med en
mer aggressiv antisovjetisk retorik och ett aktivt stöd till motståndskämparna i Afghanistan.
En ny antagonistisk situation blossade upp mellan de två dominerande stormakterna.
Ändå var det främst ubåtskränkningarna som kom att påverka försvarsdebatten i Sverige. Den
första i en rad händelser inträffade 1980 med en omfattande ubåtsjakt vid Utö i Stockholms
skärgård. Ett år senare grundstöter den sovjetiska ubåten 137 utanför Karlskrona och
kärnvapen konstateras ombord.
Den sovjetiska kampanjen om ett kärnvapenfritt Östersjön torpederas av detta. Samtidigt
inleds långsamt processen med det sovjetdominerade östblockets sönderfall genom
fackföreningen Solidaritets aktioner i Polen. Det senare skapade en så spänd situation att
Sverige genomförde vissa beredskapshöjningar hösten 1981, främst med tanke på en
eventuell flyktingström.
Kriget mellan oljeländerna Iran och Irak inleddes 1980 och Falklandskriget 1982.
Beredskapsnämnden för Psykologiskt försvar producerade 1983 års upplaga och budskapen
fick sin största spridning som en del av telefonkatalogen. Den tryckta broschyren på 39 sidor
kom aldrig att massdistribueras till hushållen men användes för utbildning och som
informationsmaterial inom totalförsvaret.
Välfärdsstaten visade ännu fler ansikten i broschyren genom information om barnomsorg och
krigsskadeersättning vid krig.
Något direkt regeringsuppdrag verkar inte ha funnits. Däremot sägs i förordet, skrivet av
Beredskapsnämndens chef Per-Axel Landahl, att broschyren varit föremål för en omfattande
remissbehandling. Att broschyren alls producerades skulle ses om en uppdatering som snabbt
kunde tryckas om behov skulle uppstå.
I väntan på upplösning – Om Kriget Kommer 1987
Samma skäl verkar ha gällt även nästa utgåva, producerad endast fyra år senare. Tecken på
upplösning av Sovjetblocket började bli synliga men något skäl utöver att vara producerad
som ett övningsändamål och för att finnas i beredskap angavs inte av Beredskapsnämnden
som även denna gång var utgivare. Ett antal exemplar sändes till svenska nyhetsredaktioner.
Den betydelsefulla säkerhetspolitiska utvecklingen ur ett svenskt närperspektiv mellan denna
utgåva och 1983 är de fortsatta ubåtsjakterna och alltså ett sakta sönderfallande
sovjetimperium.
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Eftersom broschyren offentliggjordes bara tre dagar före Berlinmurens fall efter en politiskt
instabil höst kan en förklaring vara en riskbedömning från statsmakternas sida61 och utgivaren
Beredskapsnämnden för Psykologiskt Försvar. Denna tolkning är dock inte officiellt
bekräftad.
Skillnaderna mellan 1983 och 1987 är annars små vilket kan antas spegla en ganska
oförändrad hotbild. Den senare texten är ungefär lika lång som 1983 men antalet sidor är färre
på grund av annorlunda layout.
Terror är det nya kriget – Om Krisen eller Kriget Kommer 2018
Det hinner gå trettio år till nästa produktion av broschyren. Järnridån mellan öst och väst
försvinner. Flertalet av de länder som en gång utgjorde fienden inom Warzawapakten har
blivit medlemmar i EU och t o m Nato. Några länder som upphörde att existera efter Andra
Världskriget har återuppstått andra har delats.
Det svenska 1990-talet kom att präglas av andra krig och kriser och på långt avstånd från
Sverige. Fokus låg på Balkankrigen med folkmord och bombningar av Belgrad 1999. Sedan
kom den stora terroristattacken i New York den 9 september 2001 följt av invasioner i
Afghanistan och Irak. Allt på avstånd från Sverige.
En ny svensk militär doktrin om internationell medverkan i fredsbevarande och
fredsframtvingande operationer skapades. Sverige har kommit att delta med operativa militära
förband i Afghanistan, Irak och Libyen och flera länder i Afrika. Flyg, marin och
arméförband har genomfört internationella insatser.
Om Kriget Kommer var i sammanhanget en historisk relikt på gott avstånd från dagens värld.
Namnändringen i denna upplaga antyder nytt fokus.
Insikten om risken för terror började växa fram också i Sverige. Oro för politisk och religiös
extremism, Estonia-olyckan 1984 och Tsunamin i Sydostasien juldagen 2004 samt den
omfattande orkanen Gudrun i Sydsverige i januari 2005, plus några hot om pandemier och
kärnkraftsolyckorna i Japan 2011 var alla händelser som väckte insikter om andra typer av
svårigheter som ett samhälle kan ställas för.
Med kriget i Georgien 2008 inleddes också en ny säkerhetspolitisk situation i Europa och den
ryska annekteringen av Krim 2014 manifesterade denna. En långsam omprövning av den
svenska militära doktrinen påbörjades. Nytt fokus riktades mot det nationella försvaret och
därmed kom också svensk motståndskraft att uppmärksammas.
Nya försvarsutredningar började ägna uppmärksamhet åt utvecklingen i närområdet och i
försvarsutskottet kom frågan om information till allmänheten att bli föremål för den utredning
som blev klar i oktober 2015. Rapportens namn skulle så småningom utgöra namn för den
sjätte upplagan av statens informationsbroschyr: Om Krisen eller Kriget Kommer.
Så sent som i januari 2018 presenterade regeringen tankar på att återupprätta en särskild
myndighet för det psykologiska försvaret.
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3. Undersökningen
3.1 Epistemologi och metod
Vad vet vi om Sveriges motståndskraft. Någon absolut objektiv sanning existerar inte.
Sverige har inte utsatts för krig. Terrorattacker och olika katastrofer har varit av begränsad
natur och har inte kortsiktigt hotat samhällets grundläggande funktioner och har inte enligt
den senaste SOM-undersökningen62 påverkat svenskarnas attityder i en rad frågor när det
gäller förtroende för samhället. Framför allt 2017 års terrorattack i Stockholm kunde antas
påverka förtroendet negativt.
Vi kan söka svar i termer av den frekvent uppmätta försvarsviljan och vi kan göra
sofistikerade undersökningar om allehanda attityder till samhället som tillsammans kan utgöra
variabler som skapar motståndskraft.
I föreliggande arbete är det broschyren Om Kriget Kommer som används som måttstock på
variabler som skulle kunna vara komponenter för att skapa det motståndskraftiga samhället
utifrån statsmakterna synvinkel.
För att förstå broschyren och varför den ser ut som den gör i sina olika upplagor krävs en
analys av innehållet. För det ändamålet används en metod med en kvantitativ
innehållsanalys63. Genom att välja och söka efter ett antal nyckelord söks den retoriska
betoningen i texten och genom det besvaras frågorna i syftet med uppsatsen. Det är alltså
innebörden64 av olika ord som är avgörande vid ordmätningen, i vilket sammanhang de
förekommer. Förekomsten av utvalda ord mäts i de olika upplagorna och grupperas enligt ett
särskilt kodningsschema där orden sätts ihop i kluster som har gemensamma normativa
egenskaper.
Kodningsenheter65 förekommer alltså i två nivåer, en nivå är enskilda ord och
ordsammansättningar, den andra nivån utgörs av att orden grupperas och sätts samman i
värdegrupper med vars hjälp en sammanlagd bild av den retoriska utvecklingen skapas.
Urvalet av ord har skett på två sätt. Dels har författaren listat ord som vederbörande anser
borde vara relevanta för analysen redan innan texterna analyserats. Därefter har ytterligare ord
tillförts efter genomläsning av materialet (de sex upplagorna).
Totalt har 51 ord analyserats. Ett antal som från början eftersöktes har valts bort av
författaren. Ett sådant ord är ”individ” som tillfördes listan initialt men som inte kunde
återfinnas varje sig som enskilt ord eller i böjd form i någon av broschyrerna. I den slutliga
analysen har därför ordet individ kunnat utelämnas.
Sökningen av orden har genomförts efter att de sex broschyrerna transkriberats till sökbara
PDF-filer. Sökmotorn i Adobe Acrobat medger sökning både av enstaka ord och
SOM – Samhälle Opinion Medier; April 2018
https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj//resultat-fran-som-seminariet-2018.cid1565405
63 Boréus & Bergström s.50.
64 Ibid. s.50
65 Ibid. s.55.
62
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ordsammansättningar. Till exempel kan bokstäverna krig forma både det enkla ordet krig men
också ändelser som kriget, krigförande, krigsrätt, krigsmakt eller krigsmakten.
Metoden är ”mjuk” såtillvida att urvalet av ord präglas av författarens subjektiva bild av
ordens betydelse och ett antagande att de även i böjda former representerar retoriska ansatser
som bildar en systematik som möjliggör vidare analys. Vissa ord bjuder större svårigheter än
andra i det avseendet. Det är också därför som den kvantitativa undersökningen kompletteras
med en diskursanalys.
Orden som analyseras grupperas i kluster som avses visa en inriktning mot olika mål med
retoriken. En stor förekomst av ord och ordböjningar med krig, angrepp, motstånd, försvar
etc. antyder en inriktning på att beskriva och förbereda för en mer våldsam antagonistisk
händelseutveckling.
Ord som vi, vårt, svenska, Sverige, frihet etc. utgör en antydan om gemenskap kring värden
som kan förutsättas positiva för målgruppen.
Förekomsten av orden som analyseras viktas i en tabell med hjälp av andelstal. En viktig
omständighet är att de sex upplagorna varierar stort i omfång och grafisk utformning.
Viktningen kan utföras på två sätt.
En metod är att summera förekomsten av alla undersökta ord i varje upplaga och implicera att
de utgör den viktigaste substansen. Därefter kan varje ords andel av denna substans
framräknas.
En annan metod är att vikta orden mot det totala antalet ord eller antal tecken i respektive
broschyr. Den senare metoden kan innebära en risk för felkällor då tekniken för att skriva
koncentrerade och kortfattade budskap kan skilja sig betydligt under en så lång tidsperiod och
att en del av budskapen ersätts med bilder.
Valet faller därför på den första metoden.
Den kvantitativa metoden kompletteras med en diskursanalys där broschyrerna granskas mot
det som antas vara en svensk säkerhetspolitisk och eller försvarspolitisk diskurs som ses som
en utlöpare på begreppet ”folkhemmet”VI i sin egenskap som ett uttryck för den nationella
gemenskapen.
Luhmann konstaterar att språk i någon form är en förutsättning för samhällets existens och
Fairclough kan sägas bygga på denna idé med hur språket sedan används för att forma
samhället, vilket är precis vad en diskursanalys med fokus på folkhem och säkerhetspolitik
syftar till i fallet med Om Kriget Kommer.
Det finns alltså ett starkt normativt inslag i föreliggande arbete och det faller därför inom
ramen för den forskning som beskriver sig som post-strukturell. Att sanningen till viss del är i
betraktarens ögon förringar dock inte ett arbete av detta slag. Det vore nästan omöjligt att med
exakta empiriska metoder försöka besvara frågor av det slag som ställs. Om det alls finns en
sanning är det bättre att komma den närmare än att inte försöka alls.
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3.2 Begränsningar och metodrisker
Förutom de i metodavsnittet redovisade begränsningar som den subjektiva urvalsmetodiken
genererar måste framhållas att den kvantitativa undersökningen begränsar sig till retoriken i
broschyren, alltså texten.
Bildspråk och utformning berörs endast flyktigt i diskursanalysen men bearbetas inte
systematiskt. Diskursanalysen utgör en kompletterande insats.
En studie av själva bildsättningen skulle lämpa sig väl för fortsatt forskning också inom andra
discipliner än statsvetenskap och krishantering.
Om Kriget Kommer har utgetts i ett sammanhang där också kampanjer som annonsering i
dagstidningar, presskonferenser och radioföredrag har förekommit. Så skedde 1943 och så
sker 2018. Innehållet i dessa kringaktiviteter granskas inte närmare i uppsatsen.
När det gäller den kvantitativa undersökningen har varje upplaga av broschyren sökts med
Adobe PDF sökmotor. En efterkorrigering har skett för vissa ord för att kontrollera att
sammanhanget är det rätta. Sökmotorn kan också i de layout-mässigt komplicerade pdf-filerna
ge vissa felutslag. Författaren menar att dessa fel ändå är så små att de inte påverkar de
övergripande trenderna.

3.3 Kvantitativa analysen
Ändamålet med den kvantitativa analysen av de olika upplagorna är att leta efter
betydelsefulla skillnader och trendmässig utveckling under de 75 år som förflutit sedan
broschyren först utkom. Resultaten verifieras och kontrolleras därefter i en diskursanalys.
Den kvantitativa undersökningen av de fem upplagorna av Om Kriget Kommer har med den
använda metoden resulterat i det något överraskande resultatet att broschyren åtminstone vid
en ren mätning har ändrat karaktär förvånansvärt lite.
I undersökningen har inriktningen på de olika upplagorna mätts med hjälp av fem
kodningsenheter eller ordgrupper; fienden, organiserad ordning, försvar, positiva politiska
värden och nationell gemenskap. Indelningen redovisas närmare i bilaga 2.
Ord som grupperats tillsammans under begreppet ”Fienden” avses här spegla en antagonistisk
omvärld präglad av förhållanden som finns utanför nationen Sverige.
Under ”Organiserad ordning” grupperas ord som avser inomsvenska förhållanden av
betydelse för att skapa resiliens. Det är ord som används för att förklara ordningen i landet,
vem som bestämmer och hur invånarna ska förhålla sig.
Ordgruppen ”Försvar” innehåller ord som syftar till krigets förande, motståndskamp i olika
former samt hur man skyddar sig. ”Försvar” är tänkt att rymma ord som behandlar de
våldsamheter som ett krig medför.
”Positiva politiska värden” syftar på ord som utmärker svenska politiska förhållanden i
förhållande till omvärlden. Det handlar också om ord som har en uppfostrande
kunskapsförmedlande roll om svensk politik.
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”Nationell gemenskap” är de ord som bidrar till nationsformeringen och vi-känsla och syftar
till att bygga en gemensam identitet som stärker motståndskraften.
Varje kodningsenhet rymmer alltså en grupp av ord och i enheten summeras deras frekvens i
texten. Som exempel rymmer kodningsenheten ”fienden” orden och förstavelserna spion+,
angrepp, angrip+, fiende+, anfall+, vapen+, desinformation, propaganda. Förekomsten av
dessa ord adderas för varje upplaga. Den summerade andelen av respektive kodningsenhet av
upplagans text används sedan för att analysera trenderna med hjälp av tabell och
stapeldiagrammen på sidan 31. Samma princip gäller för samtliga kodningsenheter.
Diagram 3-7:
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Kommentar till diagram 3-7:
Som framgår av i diagrammen har de flesta av de fem kodade enheterna varit relativt
stabila över den undersökta perioden. Den mest markanta förändringen gäller
kodningsenheten ”fienden” där en succesiv nedgång skett under hela perioden.
Kodningsenheten ”försvar” har påtagligt stärkt sin position i de senare broschyrerna med
en topp i 1961 års upplaga. Märkligt nog uppvisar ”nationell gemenskap” sitt lägsta
andelsvärde just 1961. Förklaringen kan vara att den broschyren var mest innehållsrik
vilket kan snedvrida resultatet.
Som framgår av diagram 1 och tabell 1 betonas i samtliga upplagor centrala
gemensamma värden inkodade i ordgruppen nationell gemenskap. Tillsammans med texter
om försvars inklusive skydd utgör de två grupperna en betydande andel av värdeorden i
alla upplagor.
Det skall observeras att skalorna i diagrammen är olika och de är alltså inte sinsemellan
jämförbara.

Genom att lägga samman de fem diagrammen till ett enda skapas en helhetsbild där
skalningen mellan de olika kodningsenheterna synliggörs. Oavsett förändringar över tid så
utgör grupperna ”försvar” och ”nationell gemenskap” dominerande teman i samtliga
upplagor.
Diagram 8:
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Tabell 1. Tabellen som
bygger diagrammen.
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3.4 Diskursanalys
Med en diskursanalys blir det möjligt att fånga upp iakttagelser från den kvantitativa analysen
och vidareutveckla dessa. I detta fall är diskursanalysen ett nödvändigt komplement.
Diskursanalysen är fristående men givetvis påverkas iakttagelserna av det kvantitativa
resultatet.
Diskurser definieras här som samhällsvetenskapliga praktiker och analysen tar fasta på två
som synliggörs i Om Kriget Kommer, den svenska säkerhetsdiskursen och den nationella
diskursen.
Några hållpunkter för en diskursanalys är att utgå från sammanhanget, produktionsprocessen
inklusive beslut och kanal, textens struktur, framträdande uttalanden, kulturella referenser och
den lingvistik som används.
Sammanhanget, kontexten, är givetvis ursprungligen Andra Världskriget. Man kan
argumentera för att det sammanhanget gällde under en stor del av den undersökta tidsperioden
eftersom kriget fick sin förlängning genom det kalla kriget. Men kontexten ändras och det
påverkar broschyrernas utveckling.
I en diskursanalys ingår vanligen ett maktperspektiv och hela produktionsprocessen i det
aktuella fallet utgår från de etablerade maktstrukturerna i samhället, militären, regeringen med
kungahuset och de relevanta civila myndigheterna. Det framgår tydligt av hur broschyren
motiveras och av vem eller vilka. I de senaste upplagorna anonymiseras maktförhållandena
genom att kung och ministrar försvinner ur texterna men genom formella beslut och
bakgrundsdokumentation vet vi att bakgrunden ser ungefär lika ut 2018 som 1943 även om
kontexten ändrats.
Valet av en tryckt broschyr kan tyckas självklart 1943 (fast alternativa kommunikationsvägar
fanns redan då). Sjuttiofem år senare görs ändå samma val. Varför. Det finns flera skäl men
ett är säkert att en tryckt broschyr får en officiell prägel som, särskilt om den undertecknas av
kung och ministrar, blir ett dokument, ja en order. Vi kan luta oss på Marshall McLuhans
berömda uttalande ”mediet är budskapet”66.

66

”The media is the message”, introducerat i Media: The Extensions of Man (McLuhan 1964)

34
I diskursanalysen utvecklas ett resonemang om texterna i de sex upplagorna utifrån
”statmakternas” perspektiv det vill säga statsmakterna intar en subjektsposition. Med
hänvisning till litteraturen kan vi tala om ett ”arkeologiskt”67 arbetssätt utifrån de olika epoker
som berörs.
I denna uppsats ses broschyren som en del av två diskurser; den som utgår från försvars- och
säkerhetspolitik; säkerhetsdiskursen, där neutralitet och alliansfrihet utövat med nationellt
totalförsvar är framträdande egenskaper. Den nationella diskursen, nationens identitet,
konkretiseras under en stor del av perioden genom begreppet ”folkhemmet” ett kollektiv med
familjekänsla som symboliserar välfärdsstaten. Begreppet används dock inte i broschyrerna. I
analysen visas att individen ändå framträder starkt. I diskussionen om nationsformeringen av
Sverige framhölls begreppet ”statsindividualism” och i Om Kriget Kommer synliggörs
begreppet så att det får en innebörd också inom ramen för studiet av resiliens och
motståndskraft i sammanhanget krishantering.

Säkerhetsdiskursen
Säkerhetsdiskursen präglas i det här sammanhanget av frågan om försvar. Det är
försvarskraften, motståndskraften, som är ändamålet med broschyren. Landet säkerhets beror
av försvaret i alla former och försvaret utgör därför en central del av säkerhetsdiskursen som
den ser ut i broschyrerna.
Begreppet ”totalförsvar” är en central del av budskapet i alla sex texterna och myntades redan
1943. Det förklarades med att det moderna kriget berör allt och alla; ”det totala kriget kräver
det totala försvaret”68. Innebörden av begreppet totalt försvar utvecklas dock över tid och
övergår från att 1943 vara en funktion av det totala kriget som berör alla till att bli ett
återkommande begrepp som får sin största omfattning i 80-talets upplagor och som ger en
inramning och ett sammanhang till hela försvarskonceptet som inte är delegerat till andra utan
varje medborgares ansvar utifrån dennes förmåga.
Totalförsvaret beskrivs som det ”militära, ekonomiska, civila och psykologiska försvaret”
med vilket förstås att skydda landets yta och styre, bevara invånarnas tillgång till livets
nödtorft, ge invånarna skydd mot krigshandlingar av olika slag samt hålla motståndsandan
uppe.
Sveriges val att avstå från militärallianser med syftet att kunna vara neutralt i krig ställde
också särskilda krav på den svenska försvarspolitiken. Den stora folkmobiliseringen genom
värnplikt och annan krigsplacering, genom en stark försvarsindustri och numerärt stora
militära styrkor var ett uttryck för den nationella självbilden att det existerade en självständig
förmåga att föra ett framgångsrikt försvarskrig även mot en stormakt.

67
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Boréus & Bergström s.359.
Om Kriget Kommer 1943 s.12

35

Totalförsvar
25
20
15
10
5
0
1943

1952

1961

1983

1987

2018

Diagram 9: Absolut förekomst av begreppet totalt försvar eller totalförsvar i de sex upplagorna av
Om Kriget Kommer. I början användes ofta formuleringen "det totala kriget kräver det totala
försvaret".
I det sammanhanget blir den starka betoningen på ordet totalförsvar begriplig. Försvaret av
nationen var inte något som delegerades till andra, det var allas angelägenhet och så har det
förblivit fram till 2018 års upplaga om än de språkliga formerna tar sig andra uttryck. Sverige
var också under en stor del av det kalla kriget en ”militariserad” nation med allmän (manlig)
värnplikt, obligatorisk krigsplacering i civilförsvaret för vissa grupper och civilförsvarsplikt
för alla mellan 16 och 65 års ålder69. Dessutom fanns en omfattande civil beredskap med
obligatoriska skyddsrumsbyggen i de större städernas större bostadshus.
Propagandan om totalförsvaret hade sin största omfattning i broschyrerna på 80-talet. Dessa
broschyrer är också till textmängd de mest omfattande och betoningen på skydd och hur man
skyddar sig är betydande.
Totalförsvaret innebar också ett förväntat stöd till de militära styrkorna i de första upplagorna.
Redan 1943 talas om det ”fria kriget”VII som kan bedrivas av stridande grupper försedda med
kännetecken. Läsaren tillhålls att förstå reglerna för det fria kriget:
”Om stridande civila icke iakttaga de här angivna reglerna, utsätta de sig för
repressalier från fiendens sida. Man måste numera också räkna med att en
fiende, oberoende av krigets lagar tillgriper hänsynslösa åtgärder mot
stridande civila. Detta får icke avskräcka någon, men gör det angeläget
att den frivilliga insatsen så vitt möjligt sker i organiserade frikårer i anslutning
till hemvärnet.
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År 2018 är totalförsvarsplikten utsträckt med ytterligare fem år och gäller fram till 70-årsdagen.
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Man kan i den kursiverade texten spåra erfarenheter från tyskarnas hänsynslöshet på
ockuperat område.
Vad en motståndsrörelse är och hur den kan arbeta finns med i alla upplagor mellan 1952 och
1987 men alltså inte i den senaste. Att sådana tankegångar inte bara var inspirerande retorik
för medborgarna framgår av att en organiserad hemlig motståndsrörelse fanns under en stor
del av den undersökta perioden70. Riskerna med att delta i en motståndrörelse berörs också.
Till skillnad från dem som deltar i ”det fria kriget”, alltså organiserat motstånd i uniform,
skyddas inte de som deltar i en organiserad motståndsrörelse av krigslagarna vilket framgår
av 1961 års upplaga.
”Du kämpar med livet som insats”.
Begreppet alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är under hela perioden en vanlig
retorisk slogan i den politiska debatten och återkommer i de två upplagorna av Om Kriget
Kommer producerade på 1980-talet.
Detta förhållningssätt lanserades som en del av säkerhetsdiskursen till medborgarna också i
andra sammanhang. Om det var en självbild hos statsmakterna kan ifrågasättas då det
uppenbarligen funnits en omfattande planering för att i ett krigsfall med Sovjetunionen
samverka med väst och NATO. Utvalda kretsar inom det politiska systemet och en grupp
militära befattningshavare på central nivå var väl förtrogna med ett dolt västligt
försvarssamarbete.
Medan broschyrerna och övrig politisk retorik talade om neutralitet, alliansfrihet och
oberoende pågick en helt annan politik i samverkan mellan de militära och politiska sfärerna.
Toppen av ett isberg blev synligt i samband med nedskjutningen av det svenska
signalspaningsplanet 1952 men omfattningen av samarbetet som pågick mer eller mindre dolt
under hela det kalla kriget blev inte känt förrän långt senare71.
1987 heter det:
”Genom ett starkt försvar visar vi stormakterna att de varken skall hysa
farhågor eller förhoppningar om att vi tänker låta någon annan använda vårt
område i krig”.
I 2018 års version har denna neutrala doktrin helt försvunnit, frågan utelämnas helt. En
förklaring finns att hämta på regeringens webbplats där en mer subtil text om internationellt
samarbete inklusive försvarssamarbete finns72. Doktrinen har ändrats och broschyren med
den.
Vid val av ord har det funnits en mycket medvetet svenskt politiskt förhållningssätt till
använda begrepp. Ett intressant exempel är själva beteckningen på de militära styrkorna.
Ända fram till och med 197473 hette de samlade militära myndigheterna ”krigsmakten”.
Holmström s.389-418.
Beskrivs utförligt i Holmström, M; Den Dolda Alliansen –Sveriges hemliga Nato-förbindelser, Atlantis
2011.
72 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/mal-for-utrikes--ochsakerhetspolitik/
73 SvD 1974-12-29
70
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Redan 1945 års försvarskommitté diskuterade ett namnbyte till ”försvarsmakten” för att
understryka de svenska militära stridskrafternas defensiva karaktär. Det kan ju noteras att det
faktiskt hette ”försvarskommitté” redan 1945. Det dröjde 30 år innan namnbytet realiserades
men under den perioden hade också begreppet totalförsvar blivit en etablerad del av retoriken.

Den nationella diskursen
Den första broschyren innehåller mycket lite om skälen till varför Sverige ska försvara
bortsett från den inledande meningen
”Sveriges statsmakter och Sveriges folk stå eniga i föresatsen att värna rikets
frihet och självständighet emot varje angrepp”.
Landets frihet och självständighet är de huvudsakliga värden som står på spel.
Olika former av appell till medborgarna/invånarna finns i alla upplagor utom 1987. Läsarna
apostroferas som medborgare, Sveriges folk och Sveriges invånare. År 2018 har medborgare
bytts mot invånare och en invånare måste ju inte också vara medborgare. Det understryks i
texten om totalförsvarsplikt av att ”..alla som bor här…kan kallas in för att hjälpa till”. Alla
har en skyldighet att bidra och alla behövs framhåller broschyren också.
Här finns alltså även 2018, om än i mildare form, samma krav på människorna som vistas
inom Sveriges gränser som återfunnits i alla andra upplagor.
Endast i 1983 års upplaga finns en hänvändelse till gruppen invandrare. Vid den här
tidpunkten hade migrationen till Sverige ökat. I nästa upplaga, 1987, framhålls att tjänsteplikt
kan gälla även den som inte är medborgare och i 2018 års upplaga försvinner problemet
genom formuleringen om invånare (dvs i Sverige bosatta) i stället för medborgare.
De kollektiva uppmaningarna övergår i samtliga upplagor i budskap riktade till individen som
redan i första upplagan 1943.
”Sveriges statsmakter och Sveriges folk stå eniga i föresatsen att värna rikets
frihet och självständighet emot varje angrepp. Detta avser alla och envar, det
kräver insättandet av all kraft och medverkan från alla medborgare, män och
kvinnor, unga och gamla, vapenföra och icke vapenföra, militärer och civila,
myndigheter och enskilda. När det gäller rikets välfärd och bestånd, ha alla
skyldigheter och uppgifter att fullgöra”74.
De citerade texterna tar för givet att en kommandostruktur för försvaret av landet är möjlig
och formuleringen antyder ett för modernt tänkande främmande uppdelning mellan
statsmakter och folk. Språket ger inte utrymme för tvivel och även om formuleringarna döljer
det direkta kommandot till krigsdeltagande bakom formuleringar som ”eniga i föresatsen”
råder ingen tvekan om vad kollektivet i form av staten kräver från sina undersåtar. Någon
opinionsmätning från tidsperioden om det fanns fog för formuleringen om att stå eniga finns
dock inte.

74

Om Kriget Kommer 1943. s.2.
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Broschyren räknar upp ett antal scenarier med uppgifter om hur svenska myndigheter ska
förhålla sig till fienden. Det bärande budskapet är genom hela texten att motstånd ska göra i
alla lägen, både med vapen och utan ty ”varje meddelande att motståndet skall uppgivas är
falskt”.
I texten blir det mycket tydligt att den svenska staten bygger på sina individer. Det är
individerna, ”du”, varje svensk man och kvinna, som ska läsa broschyren och handla i
enlighet med dess budskap. Denna direkta vädjan till individen talar faktiskt
statsindividualismens språk som begreppet beskrivits tidigare i uppsatsen. Det finns en direkt
anföring riktad till individer, inte till grupper som bönder, arbetare, fackföreningsmedlemmar
eller liknande. Allt och alla berörs av kriget och ”varje svensk måste på förhand vara klar med
sin ställning och sin uppgift”.
Knappt tio år senare, 1952, återfinns många av formuleringarna från de inledande texterna
men den säkerhetspolitiska diskursen har utvidgats med en förklaring om ”Sveriges strävan
att upprätthålla vänskapliga förbindelser med alla stater”75. Sverige långa fred och landets
strävan efter fred understryks.
Samtidigt finns ett större mått av nationsformering, av motiv för att utstå de umbäranden ett
krig medför.
”Det gäller mer än hus och hem, mer än den enskildes liv och lycka. Det gäller
den livsform vi har, vår frihet, vårt levebröd, våra efterkommande, ja, det gäller
hela det svenska samhällets bestånd”.
Också i uppmaningen till motstånd framstår nationen i tydligare dager. Det är visserligen på
”Dig” det beror om motstånd sker. Men uppmaningen är
”tro på Ditt land, tro på Din egen och Ditt folks försvarsvilja och försvarskraft.
Var lojal mot Ditt land och gör Din plikt i alla skiften”76.
Varje gång återkommer det personliga pronomenet i subjektsform med versal för att
understryka mottagarens individuella roll. Återigen, ännu tydligare, vänder sig den kollektiva
staten till individen för sin överlevnad. Tydligare kan det inte bli att ett samhälle består av de
individuella medborgarna genom summan av deras attityder.
En annan form av nationsformering är bilden av den illasinnade fienden, inte minst i form av
spioner och propaganda. Propaganda illustreras bildmässigt med en orm som kryper ur en
radioapparat för till det mest fruktade hörde att fienden kunde sända radio på svenska och
därmed lura medborgarna.
Att hjälpa fienden var ”landsförräderi” och ”strafflagen” stadgar mycket stränga straff för
både hjälp till fienden och spioneri konstaterades i broschyren. I 1961 års upplaga står
”Spioneri är landsförräderi, som kan medföra dödsstraff under krig”77. Dödsstraff i krig
avskaffades först 1973.

Om Kriget Kommer 1952 s.4
Ibid. s.5
77 Om Kriget Kommer 1961 s.15.
75
76
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Nationsformeringen ändrade form i senare upplagor. Redan 1961 har formuleringar om
livsform och samhällets fortbestånd försvunnit. Kanske undrade läsaren då varför
vederbörande skulle tvingas till alla de uppoffringar broschyren talar om. Eller också var det
kanske självklart i tidens samhällsklimat?
I bakgrundsdokument som finns kring svensk försvarspolitik kan dock spår av den
ursprungliga nationella diskursen återfinnas. Försvarsutredningen 1974 talar om syftet med
försvarssträvandena som att värna det demokratiska samhällssystemet och kulturarvet78. Detta
har inte avspeglats i texterna från 1983 och 1987. År 1983 står bara att ”vi måste vara
beredda att försvara vårt land”.
Motiveringar till försvarsansträngningarna återkommer inte förrän i 2018 års upplaga då det
heter ”Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva
som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas”79.
Uttryckssättet är en mer individualiserad tolkning av varför försvarsansträngningen är
meningsfull. Denna senaste formulering kan sägas vara anpassad till ett kosmopolitiskt
samhälle där individuell identitet har blivit mer betydelsefull.

4. Slutsatser
Efter nästan trettio års uppehåll utkommer 2018 broschyren ”Om Krisen eller Kriget
Kommer” genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men på direkt
uppdrag av regeringen. Ingen gång tidigare har det hunnit passera en så lång tid mellan
upplagorna.
Varför behövs, i statsmakterna ögon, broschyren år 2018?
Vi vet att det finns förklaringar i omvärlden, en bedömt ökad hotbild från framför allt
Ryssland och tillkommande problem i form av potentiella terrorhot, klimatförändringar och
snabbare spridda pandemier.
Precis som första gången, 1943, finns tydligen ett behov att tala till medborgarna i ett
angeläget ärende och genom att göra det blir också medborgarna på nytt delaktiga i något som
de fjärmats från dem genom till exempel professionaliseringen av försvaret, det avskaffade
civilförsvaret men också de under lång tid utvecklade skyddsnäten. Krismedvetandet kan
antas ha avtagit.
I Försvarsutskottets skrivelse 2015 finns utförliga resonemang om vilket ansvar som kan
läggas på individerna i ett samhälle, resonemang som antyder hur angeläget som det politiska
systemet finner att det skapas ett engagemang på individnivå.
Kan medborgarna inte nås på andra sätt? Jo, självklart, men det finns både officiella
förklaringar och sådana vi kan göra antaganden om när det gäller val av
kommunikationskanal.
78
79

Agrell s.111.
Om Kriget eller Krisen Kommer 2018, s.8.
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Idén med broschyren har alltid varit att den ska finnas tillgänglig när annan information
saknas eller det råder oreda. I Försvarsutskottets skrivelse 2015 om informationsinsatser finns
resonemang om sårbarheten med modern kommunikationsteknik. Utskottet konstaterar också
i samklang med MSB att:
…. det ligger rätt i tiden att gå ut samlat och brett för att engagera och
intressera enskilda för frågor om vår gemensamma säkerhet. De (MSB förf.
anm.) betonar att insikt i och förståelse för vad fredstida kriser innebär även
lägger grunden för en stärkt förmåga vid höjd beredskap och krig80.
Vi kan anta att broschyren ska vara svart-på-vitt vad som ska gälla för invånarna i Sverige i
händelse av allvarlig kris eller till och med krig. I alla upplagor uppmanas ju mottagarna att
spara broschyren, 1961 går man så långt att man uppmanar till att den sparas bland andra
”värdehandlingar”. Broschyren ges med sådana ord en status av dokument mer än reklamblad.
Så starkt har man dock inte formulerat sig i senare upplagor.
Sverige är inte ensamt om att känna behov av att öka resiliensen. Begreppet ”resiliens” är nu
en central komponent i säkerhetsdiskursen i länder som USA, Storbritannien, Frankrike,
Nederländerna och Australien81.
Slutsatsen av undersökningen som redovisas i denna uppsats är:
•

Broschyren vill stärka samhällets motståndskraft genom att öka kunskaper och
medvetenhet om kris och krig och hur man bör bete sig för att minska sin sårbarhet.
Genom att distribuera den tryckt till hela nationen försöker statsmakterna försäkra sig
om att alla nås av budskapen, eller i alla fall kan nås av budskapen.

Både den kvantitativa och kvalitativa (diskurs) undersökningen av Om Kriget Kommer
uppvisar med något undantag förvånande stora likheter mellan upplagorna. Även om ord och
meningsbyggnader ändras är de genomgående budskapen likalydande.
Undantaget utgörs dock av de ord som i den kvantitativa undersökningen sammansätts till
kodningsenheten ”fienden” där den antagonistiska synen på en angripare mildras med varje
upplaga.
Hur medborgarna ska förhålla sig har mjukats upp genom åren men slående är hur starkt
individens ansvar betonas i de flesta upplagorna, även 2018. Men det finns en svängning mot
att individens ansvar i högre grad gäller individen själv och den närmaste omgivningen medan
de tidiga upplagorna betonar individens ansvar för den kollektiva säkerheten. Det faller på
varje individ om försvaret av nationen lyckas och alla är skyldiga att bidra efter sin förmåga.
Organisering av motståndsrörelse, straff för att hjälpa fienden, skyldighet att understödja de
svenska försvarsinsatserna, allt har en moralisk ton.
Detta uttalas inte lika starkt 2018 men det kan noteras att totalförsvarsplikten faktiskt
utsträckts ytterligare fem år och att totalförsvarsplikt har en vidare innebörd än 50- och 60talets civilförsvarsplikt.
80
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Försvarsutskottet 2015, s.39.
Bourbeau och Vuori s.261.
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•

Myndigheternas budskap har marginellt förändrats men de legala kraven på
medborgarna är till och med något större samtidigt som den moraliska retoriken har
tonats ned i senare upplagor av broschyren.

Även om formuleringar och ord ändras är det i hög grad samma andemening som upprepas i
broschyrerna. Det finns en nationell identitet som skall bevaras. Alla har plikter mot nationen.
Fienden kan hota oss på många sätt men framför allt, alla budskap om att motståndet ska
uppges är falska.
Sett ur de budskap som förmedlas i Om Kriget Kommer är det svenska samhället, och dess
nationsformering, stabil.
Den främsta förändringen som ägt rum är att formuleringar om vår ”livstil” och ”levnadssätt”
eller ”livsform” ändrats. År och 2018 skriver MSB i stället om
”… rätten att leva som vi själva väljer”.
Därmed möjliggörs en mer individualiserad tolkning av varför försvarsansträngningen är
meningsfull. Den senare formuleringen kan sägas vara anpassad till ett kosmopolitiskt
samhälle där individuella identiteter har blivit mer betydelsefulla.
•

Medan de första fyra upplagorna främst ändrats i betoning av hur medborgarna ska
bete sig har en förändring av den nationsformeringen ägt rum i sista upplaga. År 2018
finns en anpassning till ett samhälle som är mer diversifierat. Kraven på att den som är
invånare i nationen har ett ansvar både för sig själv och också kollektivet har dock inte
försvunnit även om tonläget är mer försiktigt.

Denna sista och tredje slutsats antyder att det finns ett nytt nationellt narrativ om vad Sverige
är.

______________________
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Bilaga 1: Räkning av nyckelord i de sex upplagorna.
Ett plus + innebär att räkningen omfattar böjningar och sammansättningar där frasen ingår.
1943

1952

1961

1983

1987

2018

alliansfri+

0

0

0

2

2

0

anfall+

10

5

10

13

12

1

Angrepp

3

2

1

1

2

4

angrip+

0

5

3

8

5

3

ansvar+

4

0

1

2

2

1

Beredskap+

11

20

15

13

12

24

Civilbefolkningen

2

1

1

2

3

1

demokrati

0

0

0

0

0

1

desinformation

0

0

0

0

0

0

Familj+

1

6

3

0

2

0

Fiende+

25

20

6

14

13

0

Folk+

21

9

13

27

23

4

Folkrätt+

1

0

1

13

6

0

Fred

1

11

5

9

6

1

Fria kriget

1

0

5

1

1

0

frihet

2

5

2

2

2

2

Försvar+

11

55

22

57

47

30

hem+

13

32

8

4

12

7

Individ

0

0

0

0

0

0

Invandrar+

0

0

0

1

0

krig+

78

77

63

60

61

25

Kris+

0

0

0

0

1

16

Larm+

15

24

13

11

7

10

Landsförräderi

0

1

1

0

0

0

ledningen

1

1

0

1

2

0

Lugn+

0

8

1

0

0

0

Medborgar+

3

7

2

7

5

0

militär+

16

7

1

10

12

7

Mobilisering

0

0

2

1

2

0

Motstånd+

5

6

8

13

16

5

myndighet+

21

12

6

14

14

9

neutral+

0

0

0

4

4

0

ordning

2

0

1

3

4

0

plikt+

7

17

4

6

9

7

propaganda

1

5

3

1

1

2

regeringen

0

1

2

1

7

5

riket+

5

8

2

2

1

0

Skydd+

6

30

57

90

104

21

spion+

3

8

5

2

2

0

statsmakterna

0

0

1

0

0

0

Taggar

44
strid+

9

16

8

31

28

0

svensk+

18

8

5

22

19

0

Sverige+

4

10

6

15

12

24

Sveriges folk

1

2

1

1

0

0

Terror

0

0

0

0

0

4

vapen+

15

13

3

17

18

0

Vi

4

17

9

21

16

8

Vårt

5

3

6

17

16

6

hot+

5

straff+

0

3

1

1

1

0

totalförsvar

1

3

11

25

20

10

331

458

318

545

533

238

16

33

48

39

31

20

Antal sidor

1

Bilaga 2:
Tabell 2: Gruppering av nyckelord:
Fienden som annat land
spion+
Angrepp
angrip+
Fiende+
anfall+
vapen+
desinformation
propaganda

Organiserad ordning
myndighet+
statsmakterna
regeringen
ledningen
ordning
Lugn+
plikt+
straff+

Försvar
Beredskap+
Motstånd+
Fria kriget
Skydd+
Larm+
Mobilisering
militär+
Försvar+

Positiva politiska värden
alliansfri+
Fred
frihet
demokrati
neutral+

Nationell Gemenskap
Vi
Familj+
Sveriges folk
Vårt
svensk+
Sverige+
Medborgar+
hem+

Genom tillmötesgående från MSB har själva texten till denna senaste upplaga tillställts författaren vilket
möjliggjort att den kunnat bli en del av analysen. Officiellt presenteras broschyren den 21 maj 2018.

I

II

The collective capacity of a community to take informed, coherent action in the face of danger is a measure
of that communities resilience. Comfort et al.

III

“The spirit and other moral qualities which animate an army, a general, or governments, public opinion in
provinces in which a war is raging, the moral effect of a victory or of a defeat, are things which in themselves
vary very much in their nature, and which also, according as they stand with regard to our object and our
relations, may have an influence in different ways.” Clausewitz i “On War”.

IV

Hans mest välkända book Language and Power utkom 1989.

V

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka
människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig. I
uppdraget ingår att utarbeta ett nationellt informationsmaterial och att sprida detta. I uppdraget ingår
även att stärka stödet till kommunerna i arbetet med att öka invånarnas kunskap om hur de förbereder sig
för olika kriser och höjd beredskap. Regeringsbeslut Ju2017/01534/SSK.
Det var främst den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson som blev känd för begreppet
folkhemmet som han lanserade i ett tal 1928. Redan i slutet på 1800-talet användes begreppet av den
konservative svenske statsvetare Rudolf Kjellén (1864-1922). (Bergren och Trägårdh 2015 s.178).

VI

VII

Det fria kriget var en medveten strategi från försvarsledningen och gällde först och främst ordinarie
förband som blivit avskurna bakom fronten. De skulle utan särskild order övergå till ett slags gerillakrig.
Strategin föddes under världskriget men utvecklades och var taktik under hela det kalla kriget och ett
normalt inslag i utbildningen av värnpliktiga. Begreppet torde idag ha urholkats av att fronter inte existerar
på samma sätt som under andra världskriget. Se Gäfvert, B; 1994, Det fria kriget i, Nya Fronter 1943, s.258303. Probus.

