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Upptäckten av kärnvapnet ledde till slutet av andra världskriget och starten till kalla kriget. I 
dess destruktiva kraft uppkom också ett behov av att skydda civilbefolkningen. I USA skulle 
det ske genom ett civilförsvar som var mer än ett skydd. Det fungerade också som en 
meningsskapande process hos människor för att hantera oro, ångest, kärnvapenpolitik, 
utrikespolitik, kampen mot kommunismen med mera. Detta beskrivs av amerikanska 
historiker inom ramen för vad som kallas civilförsvarskultur. Men på svensk mark är det ett 
outforskat område. 
      Även Sverige hade ett civilförsvar men på grund av få historiska studier vet vi bara lite om 
meningsskapande och ytterst sett trygghet gentemot hotet det skulle bemöta. Ett 
berättelseperspektiv kan hjälpa till att synliggöra detta. Således är syftet med studien att 
undersöka vad för slags trygghetsskapande berättelse som föreligger gentemot hoten om 
kärnvapen och konventionellt krig i pressmaterial, filmer och publikationer. Det gäller 
tidsperioden 1957–1962. Syftet bryts ned i fem frågor: Vad består hot/oro av? Vad består 
trygghet av? Vad för slags emotionella strategier förekommer? Vad för slags genusordning 
uppvisar källmaterialet? Vad för slags kritik förekommer?  
      Dessa frågor grundas på tidigare forskning främst från USA men också från Sverige. 
Amerikanska forskare preciserar förekomsten av emotionella strategier, en särskild 
genusordning och kritik inom amerikansk civilförsvarskultur varpå det faller sig intressant 
att fråga sig om det går igen i svensk civilförsvarskultur. Svenska historiker menar att det 
under tidsperioden finns en trygghetsberättelse som utgörs av dikotomin trygghet–hot/oro.  
Därmed sökes ett svar om vad av detta innehåll som finns kring utrymningar. 
      Studiens teoretiska utgångspunkter står på två ben. Först och främst handlar det om 
begreppet militarisering, det vill säga hur ett samhälle organiseras för produktionen av våld. 
För det andra, med hjälp av begreppet trygghetsberättelse preciseras förekomsten av en 
meningsskapande berättelse om trygghetsskapande. 
      Utifrån kvalitativ innehållsanalys studeras två kategorier av källmaterial. Publikationer 
och filmer utgivna av Civilförsvarsstyrelsen visar på utrymning i idealbild medan artiklar 
från dagstidningarna Arbetet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar på utrymning i 
praktiken. 
      Resultatet uppvisar förekomsten av en trygghetsberättelse som har en särskild intrig. 
Med vardagen som utgångspunkt berättar den om hur detta normaltillstånd bryts av hot/oro 
som består av krig och kärnvapen. Detta behöver hanteras och det sker genom att skapa 
trygghet. Tryggheten innehåller trygghetsskapande berättelser om ett antal beståndsdelar 
som skall följas från början till slut, om utrymningsövningarnas succé, om att myndigheterna 
har koll genom att deras ansvarsområden preciseras och poängteras, om emotionella 
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strategier för att hålla känslorna i schack och övningsdeltagarnas skötsamhet. Avsaknad av 
kritik mot utrymningar förstärker bilden av trygghet.  
      Trygghetsberättelsen uppvisar också ett innehåll av en särskild genusordning där män 
och kvinnor till viss del har olika ansvarsområden. Den visar också upp en förståelse för 
utrymningsövningar som trevliga utflykter vilket är en berättelse som konkurrerar med 
berättelsen om hot/oro. 
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”Varde ljus! Och det blev ljus.”1 
Först kom ljuset. Sedan kom tryckvågen, följt av värmestrålning och ett osynligt radioaktivt 
nedfall.2 Slutligen kvarstod bara förödelse. Genom att behärska atomen hade människan 
genererat en ny skaparkraft och inneslutit den i ett bombhölje. Det handlade om kraften att 
skapa förödelse och död. Men Hiroshima och Nagasaki visade oss att det knappast kunde 
kallas för gott.  
      Atombombningarna av Japan markerar oftast andra världskrigets slut. Förhoppningar om 
fred övergick dock i ett kallt krig mellan USA och Sovjetunionen. Kärnvapen blev ett verktyg 
bland många andra redskap i deras maktkamp. Kanske är det möjligt att hävda att särskilt 
atombomben också var en kulturellt revolutionerande händelse.3 Den var en stor psykologisk 
händelse utan motsvarighet även om reaktionerna var olika och ibland motsägelsefulla.4 För 
hur skapar egentligen individer och samhällen mening i vardagen kring kärnvapen? 
      Kalla kriget beskrivs av historiken Kenneth Rose som ett krig med civila i frontlinjen.5  
Först i och med ett potentiellt kärnvapenkrig stod kriget i den amerikanska hemmafrontens 
närhet vilket inte var fallet under andra världskriget.6 Befolkningen behövde därför skyddas 
mot kärnvapen och detta skulle ske genom civilförsvar.7 Faktum är att det också blev 
lösningen på hur mening skulle skapas kring kärnvapenkriget. Genom civilförsvar kunde 
oron, ångesten, kampen mot kommunism, kärnvapenpolitik och utrikespolitik med mera 
hanteras. 8  Civilförsvaret blev en meningsskapande process i en nukleärt osäker tid på 
amerikansk mark. Historikerna Paul Boyer och Margot Henriksen påpekar dock att 
kärnvapnens kulturella genomslag varierade över tid och först mot 1980-talet hade de 
verkligen trängt in i det allmänna vetandet. Icke desto mindre hade kärnvapen och civilförsvar 
ett samhälleligt genomslag.9  
      Även i Sverige fanns under kalla kriget ett civilförsvar med uppgift att skydda civila i en 
krigssituation. Liksom i USA skulle den hantera en nukleär världsbild men här stod också ett 
konventionellt krig på dagordningen.10 Utifrån amerikanskt civilförsvar är det intressant att 
ställa frågor om svenskt civilförsvar. Den amerikanska forskningen kan sägas påvisa 
existensen av en meningsskapande process gentemot ett hot. Ytterst är det möjligt att säga att 
denna process handlade om att skapa trygghet. Utifrån ett berättelseperspektiv, där 
meningsskapande sker genom berättelser och berättande som människor kan tillhöra, tänka 
och skapa mening genom, kan denna process belysas. Studiens problemformulering är 

																																																								
1 Thoralf Gilbrant (red.), Svensk studiebibel, bibeltext: Svenska folkbibeln, 3:e uppl., Livets ords förlag, Uppsala, 2008, 
Första Moseboken 1:3. 
2 Nationalencyklopedin, u.å., ”Kärnvapen”, <http://www.ne.se> (2016-04-18). 
3 Margot A. Henriksen, Dr. Strangelove's America: Society and Culture in the Atomic Age,  
University of California Press, Berkeley, California, 1997, s. xvff.  
4 Kenneth D. Rose, One Nation Underground: the Fallout Shelter in American Culture, New York University Press, New 
York, 2001. s. 17. 
5 Rose 2001, s. 4. 
6 Guy Oakes, The Imaginary War: Civil Defense and American Cold War Culture, Oxford University Press, New York, 
1994, s. 5f. 
7 Paul S. Boyer, By the Bomb's Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, 1994, s. 303–318, 326, 334–352. 
8 Oakes 1994, passim., se exempelvis s. 5ff., 78ff; Boyer 1994, passim.; Elaine Tyler May, Homeward bound: American 
Families in the Cold War Era, rev. uppl., Basic Books, New York, NY, 2008, passim. 
9 Boyer 1994, passim, se exempelvis s. 352–367; Henriksen 1997, s. xvff. 
10 Lennart Rosander och Per Olgarsson, Om kriget kommer, Roos & Tegnér i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, 
Malmö, 2014, s. 25–31. 
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således: Vad för slags trygghetsskapande berättelse föreligger gentemot hoten om kärnvapen 
och konventionellt krig? 
      Detta är en del av ett område som kallas för civilförsvarskultur. Den är flitigt beskriven av 
amerikanska historiker men förekommer sällan på svensk forskningsmark och det finns därför 
utrymme för ny forskning.11 I korthet handlar det om studier kring ett särskilt sätt att tänka, 
agera, tala och känna på utifrån en civilförsvarstanke gentemot hotet om kärnvapenkrig.12 
Begreppet kan sägas visa på en typ av kallakrigskultur, vilket i all enkelhet kan definieras som 
ett kulturellt fenomen med kalla kriget som kuliss.13 Begreppet kultur i kallakrigskultur kan 
förstås som ”... a very broad set of techniques, images, habits, mentalities, ways of producing 
and consuming, forms and communication, self-descriptions, and patterns of daily life.”14  
      För att göra ämnesområdet civilförsvarskultur hanterbart behövs en precision i innehåll 
och tidsperiod. Under tidigt 1950-tal till sent 1960-tal var utrymning av städer huvuddoktrin 
för att skydda landets medborgare.15 Sätter vi civilförsvarsutrymningar under lupp är det 
möjligt att studera en del av civilförsvarskulturen vid denna tidsperiod. Detta sker genom två 
kategorier av källmaterial. Dels har vi material som presenterar en idealbild av utrymningar i 
publikationer och filmer från Civilförsvarsstyrelsen (CFS). Dels har vi pressens 
rapporteringar av utrymning i praktiken från utrymningsövningarna i Trollhättan 5 oktober 
1958, Västerås 24 april 1960 och Malmö 8 april 1962. I analysen av de olika källmaterialen 
kan vi finna meningsskapande berättelser.  
      Men varför studera något som aldrig användes och vars uppmaningar kan verka löjliga? 
Historikern David Krugler menar att dagens amerikanska civilförsvar ger lika löjeväckande 
råd som dess föregångare. Kruglers poäng är dock att studier av civilförsvarets misslyckande 
ger oss möjlighet att göra bättre ifrån oss.16 Även om vi kanske inte studerar historia för att 
lära oss av den har han en poäng. Studiet av det förgångna ger oss ett historiskt medvetande 
som vi kan navigera utifrån i en värld som verkar återvända till kalla kriget och dess 
kärnvapendiskurs. En värld med berättelser som vi medvetet eller omedvetet återberättar och 
förhåller oss till för att skapa mening i vår vardag. Om vi känner till dessa berättelser har vi 
möjlighet att ha makten över dem och inte vice versa. 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån problemformuleringen är syftet med studien att undersöka vad för slags 
trygghetsskapande berättelse som föreligger gentemot hoten om kärnvapen och konventionellt 
krig i pressmaterial, filmer och publikation om civilförsvarsutrymningar. För att finna och 
studera berättelserna är vi betjänta av fem frågeställningar om dess möjliga beståndsdelar:17 

• Vad består trygghet av? 

																																																								
11 Mer om detta i avsnittet tidigare forskning. 
12 Se till exempel Boyer 1994; Oakes 1994; May 2008; Rose 2001; Marie Cronqvist, ”Utrymning i folkhemmet”, Historisk 
Tidskrift 128:3 (2008a), s. 451–476. 
13 Marie Cronqvist använder detta begrepp i sin avhandling men definitionen är min egen. Se Marie Cronqvist, Mannen i 
mitten: ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Carlsson, Stockholm, 2004. 
14 Annette Vowinckel, Marcus M. Payk och Thomas Lindenberger (red.), Cold War Cultures: Perspectives on Eastern and 
Western European Societies, Berghahn Books, New York, 2012, s. 5. 
15 Rosander och Olgarsson 2014, s. 25–31.  
16 David F. Krugler, This is Only a Test, How Washington, D.C. Prepared for Nuclear War, 1:a uppl., Palgrave Macmillan, 
New York, 2006, s. 2ff, 8. 
17 Dessa utvecklas i avsnittet om tidigare forskning. 
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• Vad består hot/oro av? 
• Vad för slags emotionella strategier förekommer? 
• Vad för slags genusordning uppvisar källmaterialet? 
• Vad för slags kritik förekommer? 

Avgränsningar 
Utrymningsövningarna gör det möjligt att studera en del av civilförsvarskulturen vilket 
innebär att vissa delar utesluts. Det är ett sätt att göra arbetsbördan hanterbar men samtidigt 
kunna göra anspråk på att studera en kultur. Utrymningsövningar är ett sådant studieobjekt 
och utrymning var huvuddoktrin under 1950- och 1960-tal. Denna tidsperiod har avgränsats 
efter källornas utgivningsår och studien förhåller sig till tidsperioden 1957–1962.  
      Det verkar som att det sammanlagt endast gjorts fyra större övningar i svenska städer 
enligt Riksarkivets förteckning.18  På grund av att historikern Marie Cronqvist studerat 
Stockholmsövningen 1961 (men ej de övriga tre) är den ej inkluderad.19 Även amerikansk 
forskning har varit avgörande för att avgränsa, i detta fall genom att precisera vad som ska 
vara i fokus. 
      Fler delar av civilförsvarskulturer har uteslutits. Det kan till exempel handla om hantering 
av spioner eller om andra organisationer involverade i civilförsvar än bara CFS, till exempel 
länsstyrelser. Utöver utrymningar var även skyddsrum under en del av kalla kriget en 
skyddsdoktrin.20 Det kan också handla om exempelvis förhållandet till kärnvapen; vad som 
sades och hur diskursen kring kärnvapen såg ut. Med andra ord finns det många fler delar i 
civilförsvarskulturen som kan sättas under lupp.  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt ges exempel på vad som skrivits och inte skrivits om civilförsvarskultur. I 
denna del kommer också frågeställningarna att utvecklas.  
      Kalla kriget har studerats av många i Sverige men sällan med fokus på kulturhistoria eller 
civilförsvarskultur.21 Två större forskningsprojekt, SUKK (Sverige under kalla kriget) och 
FoKK (Försvaret och det kalla kriget) har satt kalla kriget på kartan men saknar de två 
nämnda perspektiven. 22  I Sverige är det främst Cronqvist som utforskat 
civilförsvarskulturen.23 Utifrån icke-kulturella perspektiv finns det studier som fokuserat på 

																																																								
18 Riksarkivet, u.å., arkivförteckning över Civilförsvarsstyrelsen, ”Utrymningsövningar”, <https://sok.riksarkivet.se> (2016-
05-17). 
19 Se Cronqvist 2008a, 451–476. 
20 Rosander och Olgarsson 2014, s. 25–43. 
21 Cronqvist, 2004, s. 19ff. Jag har inte hittat forskning som tyder på annat än att hon har rätt, utöver ett fåtal uppsatser 
skrivna av historiestudenter. 
22 SUKK:s syfte var att ge statsvetenskapliga och historiska perspektiv på Sveriges säkerhets- och utrikespolitik; Magnus 
Hjort, Folk och försvar och kampen mot den femte kolonnen: en studie i framväxten av Övervaknings-Sverige under 1950-
talet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg, 1998. Medan FoKK beskrivs som en kunskapsinsamling och forskning av 
försvarets utveckling under kalla kriget; se förordet i Thomas Roth, Den svenska Krigsmakten under kalla kriget, 2:a uppl., 
Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2014, s. 7. 
23 Marie Cronqvist, ”Survival in the Welfare Cocoon: The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden”, i Annette 
Vowinckel, Marcus M. Payk och Thomas Lindenberger (red.), Cold War Cultures: Perspectives on Eastern and Western 
European Societies, Berghahn Books, New York, 2012, s. 191–212; Cronqvist, 2009; Cronqvist 2008a; Marie Cronqvist, ”Vi 
går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk Civilförsvarsfilm”, i Erik Hedling & Mats Jönsson (red.), 
Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, 2008b, s. 166–181; Cronqvist 2004. 
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civilförsvaret som organisation, dess filmproduktion samt dess policyer.24 
      Eftersom den svenska forskningen är begränsad får vi vända oss till amerikansk forskning. 
En ambition är därmed att studera vilka beståndsdelar i amerikansk civilförsvarskultur som 
återfinns i den svenska. Det blir ett tillvägagångssätt att synliggöra den svenska 
civilförsvarskulturen. Givetvis kan det föreligga vissa skillnader, till exempel påstår flera 
forskare att USA:s civilförsvar knappt fungerade medan det i Sverige får sägas att det var 
relativt väl utbyggt.25 Mer om detta i diskussionen.  

Trygghet – hot/oro 
I en presstudie av civilförsvarsutrymningen i Stockholm år 1961 finner Cronqvist en bild av 
optimism och tillit. Pressen skapar nämligen tre iscensättningar: ”det lojala lugnet, den 
gemytliga folkfesten samt den folkhemska monarkin.”26 Lugnet berättar om ett välordnat och 
tryggt Sverige på utflykt. Folkfesten syftar till den trevliga stämningen och det vackra vädret 
som ramar in övningen. Den sista iscensättningen berättar om kung Gustav VI Adolfs 
deltagande. Kritiken var minimal i tidningarna och de ”förmedlade tvärtom tillsammans en 
mycket stark bild av optimism, välfärd och familjär idyll.”27 Hon menar att krigshotet 
upplevdes som verkligt men den fridfulla iscensättningen dominerade, vilket kan förstås 
utifrån andra världskrigets beredskapstid som en tolkande lins i deltagarnas minnen.28 
      I sin avhandling Mannen i mitten visar Cronqvist att det föreligger en trygghetsberättelse 
under tidsperioden 1945–1965 med ett liknande innehåll. Med spionen som skärningspunkt 
uppträder en folkhemmets trygghetsberättelse gentemot det hot som spionen, och hans 
överlämnande av information till främmande makter, utgör under kalla kriget. Av vikt är 
dikotomin hot–idyll, eftersom spionen (hotet) river upp det trygga och moderna 
folkhemssverige (idyllen). Spionen blir dock bemött och hanteras varpå trygghet återställs 
igen. Kvar står folkhemmet som en trygghet gentemot spionerna som antingen ses smittade av 
ett gammalt, omodernt och sjukt samhälle eller det gamla klassamhället, som folkhemssverige 
lämnat bakom sig. En av Cronqvists huvudpoänger är att det i detta konstitueras en 
trygghetsberättelse om folkhemmet och neutraliteten som hjälper medborgaren att navigera i 
vardagen i en hotfull omvärld.29 
      Historikern Jens Ljunggren menar att denna trygghetsberättelse faktiskt existerar. Kalla 
krigets berättelser samt det svenska folkhemmet påverkade varandra vilket är tydligt i 
Socialdemokratins känslopolitik där oroskänslan var viktig för sitt politiska arbete. Oro var en 
känsloresurs som kunde användas. Då efterkrigstiden gav mindre oro i en utbyggd välfärd 
uppvisar statsminister Tage Erlander en orosimport i sina tal: I Sverige fanns trygghet men 
omvärlden var en otrygg och orolig värld. Berättelser från utlandet och från Sverige 
påverkade varandra, där den förra också var kompensatorisk på grund av bristande 

																																																								
24 Se exempelvis Rosander och Olgarsson 2014; Vilhelm Sjölin, I skuggan av kriget: svenskt civilförsvar 1937-1996, Instant 
Book, Stockholm, 2014; Sara Österberg, ”Försvaret i skolan, en studie om total- och civilförsvarsundervisning i skolan under 
70-talets kallakrigsår”, opubl. Uppsats i historia, Linnéuniversitetet HT 2014; Norén, Fredrik, ”Filmen i statens tjänst”, 
Historisk Tidskrift, 132:1 (2012), s. 31–54. 
25 Se exempelvis Rose 2001; Oakes 1994. 
26 Cronqvist 2008a, s. 460. 
27 Cronqvist 2008a, s. 473. 
28 Cronqvist 2008a, s. 451ff., 472ff. 
29 Cronqvist 2004, passim., se exempelvis s. 303–320. 
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emotionella värden i den senare berättelsen.30 Erlander predikade därmed en ”oros- och 
otrygghetsberättelse”31. 
      Med andra ord menar Cronqvist och Ljunggren att det under tidsperioden finns en 
meningsskapande trygghetsberättelse. De kopplar den inte nödvändigtvis till 
civilförsvarskulturen men det är möjligt att den finns där också. De båda visar också att en 
berättelse om trygghet är ingenting utan en motpol, ett slags hot (spionen eller ett dunkelt 
krigshot) eller någon form av oro utifrån. Hotet kan vara en motsats till tryggheten; ett slags 
den andre som inte är som oss (Sverige innan folkhemmet) och som då visar vad vi är (det 
nya folkhemssverige). Hotet, särskilt oron det skapar, kan därmed fungera som resurs som ska 
få människor att agera trots att de har trygghet. Utifrån Cronqvist och Ljunggren är det därför 
möjligt att tala om en dikotomi som kan sammanfattas med trygghet–hot/oro inom 
trygghetsberättelsen.  
      En trygghetsberättelse har med andra ord ett särskilt innehåll och vi kan studera den 
genom att ställa följande frågor: Vad består trygghet av? Vad består hot/oro av? 

Oro      
Amerikanska historiker har också studerat oro.32 Historikern Margot Henriksen skriver att 
atombomben skapade viss nervositet i efterkrigstidens ljusa tid. När civilförsvar 
förespråkades genom att visa hur oskyddat samhället var beträddes en fin linje mellan att 
skrämma och lugna.33 Historikern Frank Biess finner att detsamma gällde i Västtyskland. 
Staten gav ut civilförsvarshäftet Alla har en chans som visade hur sårbart landet var mot 
kärnvapen och därmed skapades kärnvapenångest. Minnen från andra världskriget väcktes till 
liv vilket ledde till en kritisk opinion mot civilförsvar. Mot mitten av 1960-talet kom detta att 
minska och en av förklaringar finns i att känslorna av fruktan och ångest inte längre sågs som 
sjukliga och negativa.34 
      I USA räknade säkerhetsplanerare med att befolkningen skulle känna skräck eller panik 
mot en kärnvapenattack enligt historikern Guy Oakes. Ett civilförsvar skulle lära allmänheten 
att hantera skräcken och rikta den åt rätt håll för att inte förstöra vardagens emotionella 
återhållsamhet och moraliska grund. Kärnvapen betraktades nämligen främst som vapen för 
masspanik. Genom ett omfattande program av emotionshantering definierades vad som kunde 
kännas och dess betydelse, normer för förväntade känslor samt hur känslorna kunde omsättas 
till handling vid kärnvapenanfall. Bomben gick från politik till psykologi.35 
      Liksom Ljunggren visar Oakes på oro men med fokus på hur känslan ska hanteras. Vi kan 
tillägga följande fråga: Vad för emotionella strategier för att hantera oroskänslor förekommer 
i källmaterialet? Med formuleringen oroskänslor breddas fokus mot känslor synonyma till 
oro, till exempel ångest och fruktan. 

																																																								
30 Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden: socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet, Nordic Academic 
Press, Lund, 2015, s. 183f., 200f. 
31 Ljunggren 2015, s. 201. 
32 Känslornas historia kan närmast beskrivna som ett område som är på frammarsch inom historiedisciplinen. Det har 
utvecklats flera intressanta begrepp som det här saknas utrymme att inkludera. 
33 Henriksen 1997, s. 88ff, 92f., 95, 97. 
34 Frank Biess, ”’Everybody has a Chance’: Nuclear Angst, Civil Defence and the History of Emotions in Postwar West 
Germany”, German History 27:2 (2009), s. 220, 242f. 
35 Oakes 1994, s. 33ff., 46, 62. 
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Genusordning 
Både Rose och Oakes menar att det framträder en tydlig genusordning mellan könen i 
civilförsvarskulturen.36 Historikern Elaine Tyler May finner samma resultat i sin studie av 
efterkrigstidens familjebildande.37 
      USA:s politik utgjordes av bland annat en uppdämningspolitik gentemot Sovjetunionen 
och på hemmafronten fanns en önskan att uppdämma sexualiteten enligt May. Män i sexuellt 
tillfredsställande äktenskap skulle inte förföras av degenererad sexualitet, pornografi med 
mera, varpå de kunde motstå kommunismen. Fokus låg på traditionella könsroller där kvinnan 
skulle omfamna hushållet 38  dock med ett nytt innehåll. Kvinnan skulle hantera 
kärnvapenkriget inom hushållet och uppmanades att med sin hushållsexpertis finna nya 
områden att hjälpa till på.39 
      Detta återfinns i den uppmärksammade civilförsvarkampanjen ”Grandma’s Pantry”.40 
Precis som mormor/farmors skafferi alltid var redo för besök uppmanades kvinnor att vara 
förberedda. Kampanjen utgick från traditionella värden, konservatism samt nostalgi och gav 
åhöraren listor över vad de skulle ha hemma.  Kvinnors traditionella roll skulle ges ny mening 
och vikt i syfte att göra hemmet till en trygg grund i kalla kriget. Medan männen utförde 
brandbekämpning skötte kvinnorna sjukvård och distribution av mat.41 
      Enligt May gavs en rådande genusordning ny betydelse gentemot hotet om kärnvapenkrig. 
Amerikansk civilförsvarskultur kan därför sägas innehålla en särskild genusordning. Men vad 
för slags genusordning uppvisas i studiens källmaterial? Det bör sägas att det finns viss risk 
att bli anakronistisk i förståelsen av genus vid åren kring 1960-talet. Det handlar dock inte om 
att belägga ett särskilt genusperspektiv utan mer att deskriptivt belysa vilka kön som kopplas 
samman med vilka uppgifter. 

Kritik       
Henriksen och historikern Dee Garrison visar i sina studier hur det förekommer kritik mot 
civilförsvarsövningar. Båda två ser en gradvis ökning av kritiken som kulminerar i stora 
protester mot kärnvapen och ovilja att delta i civilförsvar under 1980-talets början.42 
      Under åren kring 1960 var skyddsrum högsta modet i USA. Rose har studerat den rådande 
diskursen kring skyddsrum och menar att det ansågs som ett bättre och effektivare alternativ 
till utrymningar. Skyddsrum var individens ansvar och intresset för dem ökade enormt vid 
Berlinkrisen. De kom dock att utsättas för kritik. Exempelvis magasinet Life gick från att 
hylla till att kritisera skyddsrum. Andra såg dem som omoraliska vilka skulle leda till feghet 
även om civilförsvarsförespråkare menade att avsaknad av skydd skulle ge Sovjet ett 
övertag.43 Kritiken mot skyddsrum låg dock främst på den personliga nivån och så kallad 
”shelter morality” debatterades flitigt.44 Hur skulle ägaren till ett skyddsrum hantera de 
																																																								
36 Oakes 1994, s. 8; Rose 2001, s. 141, 143, 149. 
37 May, 2008, s. 1–18, 90ff. 
38 May använder det engelska begreppet ”domesticity” vilket jag har översatt med ”hushållet”. 
39 May 2008, s. 90f., 94, 98f. 
40 May 2008, s. 100. 
41 May 2008, s. 100f. 
42 Dee Garrison, Bracing for Armageddon: Why Civil Defense Never Worked, Oxford University Press, New York, 2006, 
passim., se exempelvis s. 3–17; Henriksen s. xvff. 
43 Rose 2001, s. 27ff., 34, 78, 81, 87. 
44 Rose 2001, s. 93. 
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grannar som inte hade ett skyddsrum? Skulle ägaren bli tvungen att skjuta sin granne? 
Romanförfattare plockade upp skyddsrumstemat som en symbol över USA:s moraliska och 
etiska degradering. 45 Begrepp som ”mole”, ”caveman”, ”barbarian” blev metaforer för 
skyddsrumsägare.46 
      Även om kritiken mot civilförsvar inte var som störst kring början av 1960-talet visar 
Rose att civilförsvar i allmänhet och skyddsrum i synnerhet utsattes för kritik. Det svenska 
civilförsvaret valde utrymning framför skyddsrum som huvudsaklig doktrin. Men frågan är 
om en liknande kritisk diskussion förekommer kring det svenska civilförsvarets främsta 
skyddsdoktrin. Rose ger oss därför skäl att studera följande fråga: Vad för slags kritik mot 
civilförsvaret förekommer i källmaterialet? 

Teoretiska tolkningsramar och utgångspunkter 
Militarisering 
När Cronqvist definierar civilförsvarskultur hänvisar hon bland annat till historikern Laura 
McEnaney som definierar civilförsvarskultur med begreppet militarisering.47 Detta begrepp 
diskuteras i boken The Militarization of the Western World där skillnad görs mellan 
militarism och militarisering. Om det förra begreppet definieras såsom den militära 
auktoritetens dominans (vilken utgörs av en ”krigarkast”) över den civila står militarisering 
för något annorlunda.48 ”Militarization is the contradictory and tense social process in which 
civil society organizes itself for the production of violence.”49  Resurser och kraft omvandlas 
till föremål för destruktion (till exempel vapen och soldater) för att användas mot en fiende. 
Processen är en del av det civila samhället.50 
      McEnaneys studie av det amerikanska civilförsvaret är ett exempel på att civilförsvar 
handlar om militarisering. Hon menar att civilförsvaret var paramilitärt; civilt och militärt på 
samma gång. Civilförsvarsmyndigheten FCDA (Federal Civil Defense Administration) bad 
om den civiles hjälp att skapa nationell säkerhet. Ord som förberedd, beredskap och 
hemskydd representerade vardagens militarisering. Presidenterna Truman och Eisenhower 
kallade civilförsvar för en livsstil.51 
      Militarisering är svår att se eftersom det inte handlar om att räkna vapen, som McEnaney 
uttrycker det. Istället handlar det om en successiv inblandning av militära idéer, värden och 
strukturer i det civila området och som berör hela samhället. FCDA:s riktlinjer var dock 
inkonsekventa och saknade politisk samt ekonomisk uppbackning. Resultatet blev 
privatisering av civilförsvar med fokus på självhjälpsförsvar. Familjen fick ansvaret att möta 
kärnvapenhotet.52 
 

																																																								
45 Rose 2001, s. 93ff., 98ff., 107ff. 
46 Rose 2001, s. 98. 
47 Marie Cronqvist, ”Det befästa folkhemmet: kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarskultur”, i Magnus Jerneck 
(red.) Fred i realpolitikens skugga, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 172. 
48 John R Gillis (red.), The Militarization of the Western World, Rutgers University Press, New Brunswick, 1989, s 1. 
49 Michael Geyer, ”The Militarization of Europe 1914–1945”, i John R Gillis (red.), The Militarization of the Western World, 
Rutgers University Press, New Brunswick, 1989, s. 79. 
50 Geyer 1989, s. 78. 
51 Laura McEnaney, Civil Defense Begins at Home: Militarization Meets Everyday Life in the  
Fifties, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000, s. 4ff. 
52 McEnaney 2000, s. 6f. 
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They popularized and privatized military readiness, asking civilians to build national 
security from their basements up. And they targeted the nuclear family as the primary 
vehicle of home front militarization. Officials used the language and institutions of 
postwar domesticity to serve up countless images of ideal families reorganizing their lives 
according to the doctrine of home protection, with the family itself serving as its own 
reward for preparedness.53      

      Definitionen av militarisering ur boken The Militarization of the Western World och det 
exempel på detta som McEnaney visar, utgör en teoretisk utgångspunkt för vad som 
kännetecknar civilförsvarskultur. Resultatet diskuteras i relation till detta begrepp och 
exempel och utgör en tolkningsram. 

Den berättande människan 
Studiens teoretiska utgångspunkt är berättelseperspektivet. I början 1980-talet återupptäckte 
forskare att människan är en berättande varelse. Denna så kallade narrativa vändning innebar 
förståelse för att människors identitet omförhandlas genom berättande handlingar.54 
      I metodboken Textens mening och makt skriver Alexa Robertson att det är en 
svårdefinierad hållning på grund av otaliga utgångspunkter och begreppsdefinitioner. En 
grundläggande definition av begreppet berättelse, vilken jag i denna studie sluter mig till, 
kallar berättelse för ”en redogörelse för något som har hänt, antingen i verkligheten eller i 
fantasin.” 55  Robertson identifierar dock en gemensam utgångspunkt: genom berättelser 
struktureras mänsklig erfarenhet. Med berättelse är det exempelvis möjligt att fånga hur 
människor förstår handlingar och händelser i det sociala livet, det vill säga mening och 
meningsskapande. Tillika är det en fördelaktig utgångspunkt för att förstå samhälle och kultur 
eftersom den finner kunskap både på individ- och gruppnivå.56  
      Cronqvist använder också berättelseperspektiv för att finna meningsskapande. Hon menar 
att verkligheten speglas och skapas av berättelser samt dirigeras av dem. Berättelse handlar 
därför inte om att finna objektiv sanning utan meningsfullhet och rimlighet i berättelsen, 
vilken alltid är grundad i tid och rum.  
      Robertson menar att berättelseperspektiv kan användas som inspiration, och därför 
figurerar den i studien som en teoretisk utgångspunkt.57 Som angivet i problemformulering 
och syfte är fokus på berättelser. Allt källmaterial, det vill säga både texter, filmer och även 
bilder om det är relevant, läses utifrån berättelseperspektivet. Fördelen med perspektivet är att 
det visar hur mening skapas i civilförsvar i allmänhet och utrymning i synnerhet gentemot ett 
hot. Jag anser också att berättelser fungerar väl ihop med begreppet kultur såsom det 
definierats inledningsvis.58  
      Jag tar fasta på begreppet trygghetsberättelse som presenterades under avsnittet om 
tidigare forskning eftersom det är ett effektivt begrepp att utgå ifrån. Dels för att Cronqvist 

																																																								
53 McEnaney 2000, s. 152f. 
54 Robertson, Alexa, ”Narrativanalys”, i Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3:e uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 221, 222f. 
55 Robertson 2012, s. 229. 
56 Robertson 2012, s. 221, 224ff.  
57 Med inspiration vill jag förtydliga att berättelseperspektivet i denna studie är på en ”grundläggande nivå.” Det finns 
nämligen mycket mer att hämta av teori när det kommer till berättelser. 
58 ”... a very broad set of techniques, images, habits, mentalities, ways of producing and consuming, forms and 
communication, self-descriptions, and patterns of daily life.” Vowinckel, Payk och Lindenberger 2012, s. 5. 
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och Ljunggren menar att det föreligger en sådan under tidsperioden, dels för att den visar på 
meningsskapande om trygghet. Vi kan därför tala om en civilförsvarskulturens 
trygghetsberättelse. Utifrån de svenska historikerna visade det sig att den består av dikotomin 
trygghet–hot/oro.  Utifrån amerikansk forskning ser vi andra beståndsdelar som möjligtvis 
finns i civilförsvarskulturen. Jag läser därför civilförsvarskulturen såsom innehållandes en 
trygghetsberättelse som följer dessa beståndsdelar (givetvis förutsatt att dessa beståndsdelar 
existerar).  
      Trygghetsberättelse är ett övergripande begrepp och dess beståndsdelar kan sägas utgöra 
berättelser inom den stora berättelsen. De kan vara starka eller svaga. Med stark berättelse 
menas att den fäster hos en grupp individer oavsett gruppens storlek, återkommer, upprepas 
och blir en utgångspunkt för åsikter och tankar. Motsatsen är en svag berättelse som av en 
eller flera anledningar inte plockas upp. Cronqvist menar också att berättelser innehåller en 
intrig, det vill säga en riktning, från ett tillstånd till ett annat.59 I källmaterialet kan det sägas 
handla om en röd tråd som trygghetsberättelsen följer, vilken kan beskrivas utifrån följande 
schema: vardag à hot/oro à trygghet à vardag. Detta tydliggörs i resultatet 

Metod 
Studiens metod utgörs av en kvalitativ innehållsanalys. Den ligger till grund för resultatet men 
ska särskiljas från resultatdelens disposition.  
      Dag Ingvar Jacobsen skriver i metodboken Vad, hur och varför att innehållsanalys 
fungerar till intervju, observation och text. Analysen kan sägas innefatta två steg. Främst 
handlar det om kategorisering och systematisering. Det vill säga, att samla källornas 
information i särskilda grupper i en rörelse från enskild information i källorna till de särskilda 
fenomen som uppvisas i källorna. Denna abstrahering av information är ett verktyg för att 
visa hur information behandlar samma teman, det vill säga tillhör samma kategorier.60 Med 
information menas här ord, meningar och berättelser; forskarna Graneheim och Lundman 
kallar dessa för meningsenheter. En meningsenhet binds samman av den gemensamma 
kontexten i innehållet.61 Informationen tas ur sitt sammanhang men visar samtidigt på något 
som följer genom alla källor. Kategorierna möjliggör därmed fortsatt analys och jämförelse 
över källorna.62 
      Steg två utgörs av en avslutande analysnivå. Jacobsen menar att den består av 
sammankoppling av källorna och kategorierna. Här sker nu tolkningen av den systematiserade 
informationen.63  
      Kategorier ska vara relevanta i förhållande till källmaterialet samt tidigare forskning och 
teori.64 Därför placerar studien stor vikt vid den tidigare forskningen och frågorna i det 
avsnittet utgör kategoriernas grund. Minns att frågorna är följande: 

1. En trygghetsberättelse har ett särskilt innehåll och vi kan studera den genom att ställa 

																																																								
59 Cronqvist 2004, s. 37f., 46. 
60 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 215–251.  
61 U.H. Graneheim, och B. Lundman, ”Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to 
achieve trustworthiness”, Nurse Education Today 24, (2004), s. 106. 
62 Jacobsen 2002, s. 236f. 
63 Jacobsen 2002, s. 216, 240. 
64 Jacobsen 2002, s. 231. 
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följande fråga: Vad innehåller trygghet och hot/oro? Här ställer jag yttranden som 
pekar på vad som utgör trygghet och hot/oro. 

2. Vad för emotionella strategier för att hantera oroskänslor förekommer i källmaterialet? 
Här ställer jag yttranden om hur oroskänslor ska hanteras.  

3. Vad för slags genusordning uppvisas i studiens källmaterial? Här ställer jag yttranden 
om manligt och kvinnligt i förhållande till deras ansvarsområden.  

4. Vad för slags kritik mot civilförsvaret förekommer i källmaterialet? Här ställer jag 
yttranden som ställer sig kritiska mot civilförsvarsutrymningar samt svar på kritiken 
eftersom den kan visa på möjlig kritik. 

Frågorna utgör grunden för följande kategorisering: 1. Trygghet–hot/oro, 2. 
Emotionshantering, 3. Genusordning samt 4. Kritik. 
      Jacobsen påpekade att kategorier ska vara relevanta gentemot källmaterialet och för att 
undvika en alltför hård styrning av resultatet har jag varit öppen för möjligheten av nya 
kategorier. Graneheim och Lundman skriver också att ingen information borde hamna mellan 
två kategorier eller passa i mer än en kategori. Men att skapa exklusiva kategorier kan dock 
vara svårt på grund av människors ihopkopplade erfarenheter.65 
      All forskning kräver varsamhet, så även innehållsanalys och berättelseperspektiv. Alan 
Bryman uppvisar en diskussion om huruvida en läsare kan uppfatta en författares avsikt eller 
formar en egen tolkning.66 Robertson plockar också upp denna tråd. Hon menar att det är av 
vikt att forskaren är tydlig men uppmanar samtidigt till kreativitet inom rimliga ramar. Med 
andra ord ska vi inte vara rädda för att tolka.67 
      För tolkning är vad det handlar om, vilken är beroende av kategorierna härledda ur den 
tidigare forskningen. Vi ska inte förminska risken för en alltför hård styrning. Men det är en 
risk som uppstår redan från första frågan eftersom frågor styr källmaterialet och forskningen. 
Ett annat problem med kategorier är att uppdelningen kan leda till en fragmentering av 
innehållet där helheten försvinner.68 Dock är kategorierna nödvändiga eftersom materialet 
endast utifrån en tolkning kan kopplas ihop med vad tidigare forskning har visat. Till exempel 
en kvantitativ innehållsanalys på jakt efter vissa ord skulle vara svår att genomföra på grund 
av att exempelvis känslouttryck inte alltid är explicita. Tolkningen är nödvändig. 

Källmaterial  
För att få ett brett och tillförlitligt tvärsnitt av civilförsvarskulturen kring utrymningar utgår 
studien från flera källor. Som nämnt inledningsvis är källmaterialet uppdelat i två kategorier. 
Dels publikationer och filmer som visar en utrymningar i idealbild. Dels pressens 
rapporteringar av utrymningar i praktiken från övningarna i Trollhättan 5 oktober 1958, 
Västerås 24 april 1960 och Malmö 8 april 1962. Dessa har i stort sett inte studerats tidigare.69 
Resultatet kommer att följa denna uppdelning av de två källtyperna eftersom det är en viss 
skillnad dem emellan. Redogörelsen av övningarna sker dock tillsammans och inte var för sig 
eftersom fokus ej ligger på jämförelse över tid.  

																																																								
65 Graneheim och Lundman 2004, s. 107. 
66 Bryman 2011, s. 500f. 
67 Robertson 2012, s. 252f., 255. 
68 Bryman 2011, s. 526ff. 
69 Undantaget utgörs av publikationen Om kriget kommer som har studeras av Cronqvist, se Cronqvist 2009. 
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      Det bör dock sägas att källmaterialet inte kan ge en heltäckande bild av 
civilförsvarskulturen och det är möjligt att fler källor skulle uppvisa fler nyanser. Däremot är 
de tillräckligt många och innehållsrika för att ge ett informerande tvärsnitt. Fortsättningsvis, 
källorna är att betrakta som kvarlevor, det vill säga som representanter för sin egen tid. 

Utrymning i idealbild       
Detta material består av två publikationer och två filmer utgivna av Civilförsvarsstyrelsen 
(CFS). Publikationerna heter Snabbutrymning: en orientering på grundval av 
Civilförsvarsstyrelsens anvisningar för snabbutrymning och Om kriget kommer: vägledning 
för Sveriges medborgare. I den senare har jag endast tagit fasta på det som berör utrymning. 
Filmerna heter Utrymning av Västerås samt Också ett storstadsproblem och behandlar 
utrymning av städer.70 
      Källorna är utgivna inom tidsperioden 1957–1962. Publikationerna har varit tillgängliga 
via bibliotek medan filmerna återfinns i arkivet hos Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm. 
Det är möjligt att mer material finns i exempelvis CFS:s egna arkiv. 
      Lättillgängligheten har gjort att fokus hamnat på CFS:s material. Myndighetens 
information är också intressant på grund av dess nationella ansvar för civilförsvar.71  Dess 
information verkar därmed överlag vara av generell karaktär och för en större åhörarskara, 
vilket åtminstone gäller publikationerna. Materialets syfta att upplysa gör det intressant 
eftersom här finns en tydlig bild av myndighetens doktriner. Särskilt publikationerna var 
informationsgivare både inom civilförsvaret och till allmänheten.72 Filmerna är två av cirka 
femtiotalet statliga civilförsvarsfilmer som producerades under åren 1940–1970 på beställning 
av CFS. Vid större civilförsvarsövningar under 1950-talet kunde de visas vid 
informationsträffar.73 Utrymning i Västerås ska till exempel ha visats på tv inför övningen i 
Västerås.74 

Utrymning i praktiken 
Pressmaterialet är begränsat till ett hanterbart urval. Det gäller dagstidningarna Arbetet 
(socialdemokratisk), Dagens Nyheter (liberal) och Svenska Dagbladet (moderat). Skälen till 
att dessa är representativa sammanfaller med skälen för att pressmaterial i sig är 
representativt. Under åren 1958–1975 ökade dagspressens upplaga från 3 782 500 till 4 677 
800. Vid en internationell jämförelse var svenskarna de som läste flest dagstidningar.75 
Historikern Kim Salomon, som själv studerat veckotidningar, kallar massmedia för en 
kontaktyta vars information ”strukturerar vårt tänkande och våra föreställningar”. Media 
förmedlar berättelser och formar människors föreställningsvärldar.76 Media kan anses vara ett 

																																																								
70 Utrymning av Västerås. Produktion: Suecia-film, 1960. Längd: cirka 12 min. Granskningsnummer: 12612. Arkiv: AMF 
(Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm); Också ett storstadsproblem. Produktion: Suecia-film, 1960. Längd: cirka 14 
minuter. Granskningsnummer: 12613. Arkiv: AMF (Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm). 
71 Även Länsstyrelser ansvarade för civilförsvar men på regional nivå. Se Rosander och Olgarsson 2014, s. 25. I kontakt med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2014 framkom att det inte verkade finnas information för allmänheten från Länsstyrelsen. 
72 1960 års försvarsupplysningsutredning, Totalförsvarets upplysningsverksamhet: betänkande, Stockholm, 1961, s. 33. 
73 Cronqvist 2008b, s. 171. 
74 1960 års försvarsupplysningsutredning 1961, s. 31, 33. 
75 Lars-Åke Engblom, Karl Erik Gustafsson och Per Rydén, Den svenska pressens historia, bland andra massmedier (efter 
1945), Ekerlid, Stockholm, 2002, s. 137f. 
76 Kim Salomon, En femtiotalsberättelse: populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Atlantis, Stockholm, 2007, s. 9, 29.  
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fönster för en större allmänhets berättelse och tänkande.77 
      Tidningarna ideologiska tillhörighet är inte av huvudsaklig vikt i studien. Istället är de 
utvalda för att ge en representativ och mångfacetterad bild av civilförsvarskulturen baserat på 
deras upplaga. Vardagsupplagan år 1960 för Arbetet låg på 54 400 och 84 600 på söndagar. 
Dagens Nyheter hade en upplaga samma år på 135 700 under vardagar och 141 200 under 
söndagar. Svenska Dagbladets upplaga år 1960 var 343 100 på vardagar och 416 200 på 
söndagar.78 

      Urvalet sträcker sig till artiklar skrivna innan, efter eller samma dag som övningsdagen. 
Det finns ett bortfall då ungefär två av tre tidningar skriver om respektive övning. Inga ledare 
innefattas i undersökningen eftersom de verkar ointresserade av ämnet. 

Kalla kriget och civilförsvar 
Kalla kriget är benämningen på perioden av mer eller mindre konflikt mellan supermakterna 
USA och Sovjetunionen med allierade från tiden efter andra världskriget till Sovjets 
upplösning år 1991. Perioden av kulturkrig, spionage, propagandakrig och kapprustning med 
mera, kan delas in i tre delar: första kalla kriget mellan åren 1947–1962, en 
avspänningsperiod under åren 1962–1979 samt det andra kalla kriget mellan åren 1979–1990. 
Andra halvan av det första kalla kriget är studiens tidsperiod, en period som var som mest 
spänt under Koreakriget 1950–1953. En period av lugn inträffade efter Sovjetledaren Josef 
Stalins död 1953 för att övergå i spänning under Berlinkrisen år 1961 och Kubakrisen år 
1962.79 
      Sverige sökte en medelväg mellan kalla krigets parter med alliansfrihet i fred och 
neutralitet vid krig. Dock var nationen beroende av utlandet vilket kombinerades med ett 
starkt militärt liksom civilt försvar med inhemska industrier för att försöka minska 
utlandsberoendet. Beredskapen i efterkrigstiden förstärktes och år 1954 framställdes idén om 
ett försvar starkt nog att verka avskräckande. Försvaret var därmed ett led i 
neutralitetspolitiken som skulle förhindra krig.80 Ifall det ändå kom var försvaret uppdelat i ett 
totalförsvar med syfte att motstå ett totalt krig. Totalförsvaret delades upp i fyra delar: en 
ekonomisk, en civil, en militär samt ett psykologiskt försvar.81 
      På nationell nivå var det Civilförsvarsstyrelsen (1944–1986) som ansvarade för planering 
av skydd åt medborgarna.82 Civilförsvaret ansågs kunna hålla Sveriges motståndskraft uppe 
genom skydd av befolkningen. 83  Bedrivandet av upplysningsverksamhet var en av 
kärnpunkterna i verksamheten.84 Andra världskriget visade på behovet av att skydda hela 
samhället eftersom kriget var totalt. Runt tidigt 1950–tal ägde båda supermakterna 
																																																								
77 Enligt Ulf Hannerz är den vanligaste definitionen av media snarlik Salomons åsikt om media: ”Medier är kommu-
nikationsteknologier med vars hjälp människor producerar och spri-der budskap, yttre former som har det främsta syftet att 
de ska kunna tolkas av människor, och därigenom påverka deras medvetande.” Ulf Hannerz, ”Genomsyrande av medier” i 
Ulf Hannerz (red.), Medier och Kulturer, Carlssons, Stockholm, 1990, s. 7–28. 
78 Sven Tollin, Svensk dagspress 1900-1967: en systematisk och kommenterad kartläggning, TU:s förlag, Stockholm, 1967, 
s. 12, 22, 100. 
79 Ulf Bjereld, Alf W. Johansson och Karl Molin, Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla 
kriget, Santérus, Stockholm, 2008, s. 42. 
80 Bjereld, Johansson och Molin 2008, s. 21, 22, 28, 142f., 221. 
81 Nationalencyklopedin, u.å., ”Totalförsvar”, <http://www.ne.se> (2016-04-15).  
82 Rosander och Olgarsson, 2014, s. 22, 25–31, 37. 
83 Wilhelm Agrell, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 
1982, 1.a uppl., Liber Förlag, Stockholm, 1985, s. 200. 
84 Cronqvist 2009, s. 175. 
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atombomber och vätebomber vilket ledde till en anpassning av civilförsvaret för att möta en 
nukleär världsbild. Fokus gick från skyddsrum till utrymning som främsta skyddsdoktrin och 
för de som skulle stanna i utrymda orter byggdes stora befolkningsskydd. Utrymning kunde 
ske på två sätt, antingen som snabbutrymning eller beredskapsutrymning med utrymning i 
olika etapper. Totalt var 90 orter planerade för utrymning. I slutet av 1960-tal och början 
1970-tal ansågs kärnvapen inte längre vara ett hot och fokus riktades åter mot skyddsrum.85 
      Som vi sett inledningsvis var civilförsvar ej ett svenskt fenomen men det kom att utmärka 
sig i Sverige och även i Schweiz. Historikern Lawrence Vale visar i en undersökning att 
endast Schweiz investerade mer pengar per capita på civilförsvar åren 1982–1983 än Sverige. 
Medan länder såsom USA, Sovjetunionen och Frankrike hamnar längre ned på listan med 
mycket mindre investeringar. Förklaringen till detta ligger i de båda ländernas neutralitet 
menare Vale.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
85 Rosander och Olgarsson 2014, s. 22, 25–31, 37, 42f. 
86 Lawrence J. Vale, The Limits of Civil Cefence in the U.S.A., Switzerland, Britain and the  
Soviet Union: the Evolution of Policies since 1945, Macmillan, Basingstoke, 1987, s. 9. 
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Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar som följer de två källkategorierna. Först behandlas 
utrymning i idealbild och sedan tar utrymning i praktiken vid. Källornas innehåll presenteras 
genom kategorierna och varje kategori är uppdelad i en redogörande del samt en 
sammanfattande delanalys. Resultatet följer dock en röd tråd, en intrig, som visar hur 
trygghetsberättelsen rör sig från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om följande rörelse 
vardag à hot/oro à trygghet à vardag. Resultatets första steg är således vardag medan 
hot/oro och trygghet, som utgör merparten av resultatet, kommer därefter. 

Vardag 
Intrigens första steg utgörs av vardagen. Filmen Också ett storstadsproblem tar fasta på detta. 
De första fem minuterna visar upp vardagens Stockholm i liv och rörelse. Bland annat att ser 
vi en arbetande skomakare, en kvinna som pumpar vatten vilket övergår till en industrilokal 
med maskiner i rörelse. I en sandlåda sitter barn, på en restaurang några gubbar och i en gränd 
går några kvinnor. Inga kommentarer ges till klippen. Först efter ungefär fem minuter börjar 
en berättarröst ge information om kärnvapnens påverkan på staden och att utrymning är det 
enda effektiva skyddet mot vapnen.87 
      Vardagen i staden är trygghetsberättelsen utgångspunkt, genom allt källmaterial, även om 
denna film är den enda att tydligt peka på det. I övrigt kan det handla om larmsignaler som 
startar utrymningsövningar på söndagsmorgonen eller som signalerar att det är skarpt läge.88  
Men min poäng är att dessa alltid sker i något, det vill säga i vardagen, där den bryts av ett 
hot/oro. Det sker en rörelse från normaltillstånd till ett tillstånd av hot/oro.  

Utrymning i idealbild 
Vad innehåller hot/oro? 

Innehållet har två övergripande beståndsdelar. För det första handlar det om kärnvapen som 
hot/oro. I häftet Snabbutrymning citeras på första sidan USA:s tidigare civilförsvarschef Val 
Peterson: ”Att evakuera, gå under jorden eller dö är människans enda alternativ i ett 
atomkrig”.89 Detta kan sägas gå igen i filmerna. 
      Filmerna visar en karta över Västerås respektive Stockholm med ett antal cirklar som 
visar bombens effekter och skadeverkan i förhållande till nollpunkten. Beroende på vart 
byggnader befinner sig i förhållande till nollpunkten är de olika effektiva som skydd men 
aldrig tillräckliga.90 I Också ett storstadsproblem säger berättaren att det är bäst att inte vara 
på plats när bomben smäller. Filmen visar att det blir ännu värre med en vätebomb vars kraft 
är mycket större än en atombomb. En text i filmen skriver ”Vätebomb 20 megatons = 20 000 
kiloton 530 000 döda”.91 Kanske är det just kärnvapnen i allmänhet och vätebomben i 
synnerhet som åsyftas i Snabbutrymning när den menar att utvecklingen av teknik för militära 

																																																								
87 Också ett storstadsproblem 1960. 
88 Se till exempel DN 6 oktober 1958; SvD 25 april 1960; Arbetet 8 april 1962. 
89 Ek, Kurt, Snabbutrymning: en orientering på grundval av Civilförsvarsstyrelsens anvisningar för snabbutrymning (ASu), 
Civilförsvarsstyrelsen, Stockholm, 1957, s 1. 
90Utrymning av Västerås, 1960; Också ett storstadsproblem 1960. 
91 Också ett storstadsproblem 1960. 
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ändamål gett ökat behov av skyddande åtgärder.92 Risken att bli anfallen med atomvapen 
kräver utrymning enligt Om kriget kommer.93 Mer specifikt är det risken för luftanfall och 
skadornas omfattning som styr planläggningen för utrymning.94 
      För det andra handlar hot/oro om krig. Häftet Om kriget kommer deklarerar inledningsvis: 

Sverige vill fred. Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig och 
att världsfreden kan bevaras. Så länge de inter-nationella motsättningarna finns, kvarstår dock 
hotet mot freden.95  

      Vilka stormakterna är klargörs inte men det är tydligt att de hotfulla motsättningarna kan 
övergå i krig. ”Det nutida kriget är totalt. Angriparen kommer att försöka tvinga oss till 
underkastelse med alla medel.”96 Kriget berör allt och alla. Det vill skada människor, förstöra 
samhällsfunktioner och genom femtekolonnverksamhet är kriget redan i fred på plats. Läsaren 
får dock aldrig reda på vem angriparen kan vara.97  
      Kärnvapenanfall och krig är en del av hotet/oron, vilken kan ta olika skepnader. Dels kan 
det komma överraskande, dels kan det komma succesivt. 

Utrymningsplanläggningen grundas på två alternativa förutsättningar, nämligen dels att viss 
beredskapstid står till förfogande och dels att behovet av utrymning kommer mer eller mindre 
över-raskande.98  

En succesiv utrymning, med beredskapstid, anses vara norm och även det eftersträvansvärda. 
Snabbutrymning beskrivs nämligen som en nödlösning som finns av nödvändiga skäl ifall 
hotet är överhängande.99 Kriget kan ju komma ”som en blixt från en klar himmel”.100 Genom 
att utrymma kan hotbilden minska alternativt kan det krävas ytterligare utrymning ifall 
hotbilden ändras. Det kan hända att utrymmande behöver stanna länge i de utrymda 
områdena.101 

Sammanfattande delanalys 
Det är en berättelse om hot/oro som bryter in i vardagen beståendes av två delar: kärnvapen 
och konventionellt krig. Dessa kan mycket väl tänkas samverka även om filmernas 
framställning av kärnvapen är i stort sett frånskilt ett krig. Kärnvapen framträder som hemska 
samt mycket kraftfulla vapen gentemot städer och som ger få handlingsmöjligheter som 
citatet i Snabbutrymning deklarerar. Därmed görs det tydligt att utrymning är behövligt 
eftersom få andra skyddsmöjligheter finns. 
      Om kärnvapen är ett mer specifikt hot/oro kan kriget sägas vara mer generellt. Dess 
konsekvenser är inte lika tydligt utpekade som kärnvapnens påverkan på stadsmiljö. Vem som 
kan tänkas bedriva krig mot Sverige och vilka stormakterna är preciseras inte heller (dock kan 
det tänkas att åhörarna visste vilka det gällde). Detsamma kan sägas om kärnvapen. Mot 
förhoppningar om fred i världen står en verklighet som kan var annorlunda. Hotet/oron 
																																																								
92 Ek 1957, s. 5. 
93 Civilförsvarsstyrelsen, Om kriget kommer: vägledning för Sveriges medborgare, Stockholm,  
1961, s. 7. 
94 Ek 1957 s. 6f., 11; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 17. 
95 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 1. 
96 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 2. 
97 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 1. 
98 Ek 1957, s 5; se även Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 17. 
99 Ek 1957 s 5, 11; Utrymning av Västerås 1960; se även Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 17. 
100 Utrymning av Västerås 1960. 
101 Ek 1957 s. 5, 11; Utrymning av Västerås 1960; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 17, 24. 
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kommer utifrån, både som krig och kärnvapen, och endast genom så kallad 
femtekolonnverksamhet är kriget på plats i Sverige och i den fredliga vardagen.  
      I källorna framträder en ideal bild av att hotet/oron kommer med en förvarning eller går 
att förutspå i de flesta fall. Detta syns i förväntan om att kunna utrymma successivt samt att 
hinna utrymma innan kärnvapen används. I den succesiva utrymningen tillika 
snabbutrymningen finns också en förståelse för att hotbilden är föränderlig. Stormakterna och 
kärnvapen, som verkar vara ett ständigt överhängande hot mot städerna i, är de som har 
kontroll. Den enskilda människan (och Sverige) kan endast försöka hantera det. 

Vad innehåller trygghet? 

Beståndsdelar 

Källorna preciserar trygghet genom utrymning vilket vi redan sett lite av i kategorin ovan. Det 
påpekas att utrymningen är sättet att hantera krig och kärnvapen på. Särskilt tydligt är detta i 
Om kriget kommer som närmast kan beskrivas som en manual för hur medborgaren ska 
hantera kriget.102  
      Häftet deklarerar att redan i fred ska det svenska försvaret förberedas i möjligaste mån för 
att kunna mobiliseras om läget skärps. Kommer kriget plötsligt är totalförsvaret planerat för 
att hantera en situation där utrymning och mobilisering möts samtidigt.103 På grund av 
hotet/orons plötsliga karaktär finns det två sätt att utrymma på; en succesiv och en 
snabbutrymning. 104  ”Planläggningen syftar till att ge myndigheterna handlingsfrihet att 
smidigt kunna anpassa evakueringen av utrymningsorterna efter lägets krav.”105 
      Utrymning är en sådan plan och för att det ska fungera effektivt vid genomförande finns 
en sammanställning över saker att ta med sig i Om kriget kommer. Publikationen uppmanar 
att ”Ta bara med sådan utrust-ning som Du anser alldeles oundgänglig.”106 Det utgörs av 
bland annat pengar, värdehandlingar och om sådant delats ut, även ransoneringskort samt 
gasmask. Skriften visar utförligt vad som är dels viktigt, dels vad som är bra att få med om det 
finns plats. Detta utgörs av bland annat vilket mat för två dygn, kläder och toalettpapper. För 
säkerhets skull är det bra att i hemmen minska brandfaran innan avfärd genom att ta ned 
gardiner och fylla badkaret med vatten.107 
      I den succesiva utrymningen ska en del av befolkningen utrymmas vilken inbegriper 
framförallt alla utan förvärvsarbete. Detta kan ske över tre steg; beredskapsutrymning, 
omflyttning och slutlig utrymning. Det första steget syftar till att göra området mindre 
attraktivt för anfall. Kvar i områdena finns olika grupper med särskilda uppdrag, till exempel 
civilförsvarspersonal, polis och personal som vakar över de tomma fastigheterna.108  
      Angående snabbutrymning följer detta ett visst mönster. Det handlar om att ta sig från 
området så fort och så långt som möjligt.109 ”Snabbutrymning innebär att alla som inte fått 
besked om att stanna kvar – även värnpliktiga som inte blivit inkallade – skall lämna orten 

																																																								
102 Civilförsvarsstyrelsen 1961, passim. 
103 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 7. 
104 Ek 1957, s. 5. 
105 Ek 1957, s. 5. 
106 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 19. 
107 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s 19ff. 
108 Ek 1957, s. 6ff.; se även Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 18; Också ett storstadsproblem 1960. 
109 Ek 1957, s. 11. 
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med största skyndsamhet.”110 Ett uppslag i Om kriget kommer visar en rörelse från vänster till 
höger, från utrymningsort till inkvarteringsområde där fordonen rör sig i hög hastighet mot 
inkvartering (detta gäller båda typer av utrymning).111 De som har egna fordon lämnar 
området med detta (gäller bil liksom cykel och båt).112 Vid utrymningsstationen finns 
möjlighet att tanka samtidigt som det kontrolleras att bilarna ej har tomma platser. Särskilda 
vägar kommer åkas på vilka är skyltade med relevant information. Utmed vägarna ordnas 
även rastplatser var fjärde till sjätte mil med tillgänglighet till reparationer, mat och sjukvård. 
Trafikregleringsplatser och trafikpatruller ska se till att trafiken flyter på bra.113  
      Om möjlighet saknas att förflytta sig genom egen transport löses detta genom att gå till en 
utrymningsstation där transport ordnas via kollektiva transporter eller plats i privata bilar. Här 
kan det bli väntetid och därför ska det vara möjligt att få en kopp kaffe. Hjälpplatserna är till 
för de som av sjukdom eller ålder bland annat behöver hjälp att utrymma.114 ”Inom varje 
sektor kommer att upprättas så många hjälpplatser, att ingen skall ha längre väg till närmaste 
hjälpplats än som regel 500 meter, i undantagsfall en kilometer.”115 Personer på anstalter 
liksom sjukhus kommer att evakueras av berörda myndigheter.116 Utrymning av Västerås och 
Också ett storstadsproblem ger en mer detaljerad översikt av hur detta ser ut för Västerås 
respektive Stockholm. Särskilt den förra filmen visar vilka vägar som är utrymningsvägar 
samt vart boende i olika delar av staden ska åka.117  
      Inkvartering är utrymningens sista del. Inkvartering underlättas av särskilda 
mottagningsplatser i det område utrymmarna anländer till. Här dirigeras de till sitt värdfolk 
som de ska dela kök och bostad med.118 Vid mottagningsplatsen ”återstår den sista etappen på 
resan, nämligen inkvarteringsroten” vilken beskrivs som ”målet för resan”.119 Endast ledare 
och ombud för inkvartering har uppgifter kvar. Det medges dock en viss 
sysselsättningsproblematik men det kommer att lösas genom arbetsförmedling.120 

Sammanfattande delanalys 
Här kan vi se hur en ideal bild av hotet/oron ska hanteras vilket skapar trygghet. I 
trygghetsberättelsens intrig har rörelsen gått från hot/oro till trygghet. Det kan dock sägas att 
denna del av berättelsen har en egen rörelse som går från förberedelse i fred till utrymning 
från det hotade området till ett inkvarteringsområde. Att en av källorna kallar det för en resa 
visar på sätt och vis att detta egentligen underliga beteende endast kan liknas vid ett ord för 
vanligtvis lustfyllt och frivilligt farande.  
      Tryggheten utgörs inom denna rörelse av ett antal hanterbara beståndsdelar, som när de 
genomförs och det i rätt ordning, leder till bemästrande av hotet/oron. Varje del av 
utrymningen har sina steg som ska genomföras och de förekommer i stort sett i alla källor. 
Planering måste genomföras i fred, individen ska packa med sig det viktiga och sedan sker 
																																																								
110 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 18. 
111 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 16f. 
112 Ek 1957, s. 11; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 22. 
113 Ek 1957, s. 14, 16, 19f.; Utrymning av Västerås 1960. 
114 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 16f., 22; Ek 1957, s. 14; Utrymning av Västerås 1960. 
115 Ek 1957, s. 14. 
116 Ek 1957, s, 16; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 16f. 
117 Utrymning av Västerås 1960. 
118 Ek 1957, s. 21ff.; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 24. 
119 Ek 1957, s. 26. 
120 Ek 1957, s. 26 ; Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 24; se även Utrymning av Västerås 1960; Också ett storstadsproblem 
1960. 
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utrymning medelst lämpligt fordon via stationer till inkvarteringen. Detta ger individen 
möjlighet att hantera det okontrollerbara. Det som individen däremot inte själv klarar av att 
hantera hjälper dock civilförsvaret till med; de har koll. Tack vare civilförsvarets dirigering 
sker utrymning i ordning och det ser till att varje del genomförs så smidigt som möjligt. 
Oavsett om hotet/oron kommer snabbt eller med förvarning ser vi att det finns planer för att 
hantera situationen.  
      Men trots detaljerna är en sak opreciserad: vad händer efter genomförd utrymning? Utöver 
en trolig sysselsättningsproblematik ges knappast någon bild av vad som sedan ska ske i 
inkvarteringsområde eller hur en återgång till det normala sker. Det talar för en förståelse om 
utrymning som en trygghetsskapande process som närmast kan kallas för ”kortsiktig”. 
Hotet/oron har hanterats men vi får inte veta vad som händer i långa loppet (och kanske är det 
medvetet.) 
      Tryggheten inom trygghetsberättelsen kan sägas bestå av ett antal beståndsdelar. Men det 
finns mer som konstituerar trygghet. 

Myndigheterna har koll 

Denna kategori handlar om en berättelse där meningsenheter i källornas text som uttryckligen 
påpekar att myndigheterna (antingen generellt och specifikt) har koll genom att framhålla 
deras ansvarsområden. 
      Att myndigheterna har koll uttrycks på flera vis. Det handlar om att myndigheterna har en 
övergripande koll genom planering. I fet stil deklarerar Snabbutrymning att ”Planläggningen 
syftar till att ge myndigheterna handlingsfrihet att smidigt kunna anpassa evakueringen av 
utrymningsorterna efter lägets krav.” 121  Men framförallt handlar det om vad som är 
myndigheternas ansvarsområde. I Om kriget kommer presenteras civilförsvarets uppgifter 
inom totalförsvaret: ”CIVILFÖRSVARETS uppgift är att skydda civilbe-folkningen och att 
begränsa och lindra verkningarna av anfallen.”122  
      Likväl handlar det om att myndigheterna har koll på detaljnivå.123 Det påpekas till 
exempel att civilförsvaret ska ta hand om två särskilda utrymningsgrupper vilka utgörs av 
personer som vårdas på anstalt samt sjuka, barn och äldre utan skötare. Myndigheterna (vilka 
preciserar ej) ansvarar för tydligare information om genomförande av utrymning samt vilka 
som ska delta. Vid inkvartering ansvarar de också för att ordna med sysselsättning och 
kontanta medel för den som saknar det.124 
      Fortsättningsvis, presenterar Snabbutrymning organisationens struktur och delaktiga 
myndigheter. Till exempel: ”Inom utrymningsort leder civilför-svarschefen från sin 
huvudcentral snabbutrymningen. [...] Länsstyrelsen kan uppdra åt krets-chef att leda 
utrymningen inom kretsen eller del av denna.” 125  Nästa exempel följer samma tema: 
”Transportregleringsmyndigheter är i central instans riksnämnden för eko-nomisk 
försvarsberedskap, i regional länsstyrelserna och lokalt vägtrafik-ombuden”126 Det handlar 
om vilka myndigheter som ansvarar för vad samt hur organisationen är uppdelad på olika 
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125 Ek 1957, s. 16. 
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nivåer med befattningsnivåer.127 
      Också ett storstadsproblem gör det tydligt att det handlar om experter. Enligt filmens 
berättare finns det kanske många hundra experter som tar fram planer mot atombomben. 
Samtidigt som detta sägs visar filmen välklädda män och kvinnor som verkar planerar och i 
ett konferensrum presenteras en utrymningsplan. Men den enskilde individen kan inte lägga 
allt ansvar på myndigheterna. Samtidigt som experterna visas får vi se ett fashionabelt par där 
mannen fotograferar kvinnan och plötsligt förvandlas deras höghusområde till ruiner.128 
      Allt kan inte lämnas i myndigheternas hand. Den enskilde individen kan behöva agera 
utan information från myndigheterna vid snabbutrymning och behöver därför själv ha koll på 
hur detta ska gå till. 129  Vidare, behöver individen inte invänta myndigheternas 
inkvarteringsprocess utan kan istället själv skaffa inkvartering.130 Den passiva individen är 
icke önskvärd: 

En snabbutrymningsplan måste för att vara genomförbar och för att man skall nå syftet med den 
bygga på den enskilda människans initiativ och självverksamhet samt vilja och förmåga att ordna 
för sig själv och hjälpa andra.131 

 Men faktum är att både myndigheterna och individen behöver lita på varandra. 
Snabbutrymning deklarerar att myndigheterna ska hjälpa individen att själv ta sitt ansvar men 
civilförsvaret har ett särskilt ansvar för de som inte kan hantera sig själva.132 Som en 
sammanslagning alternativt sammanfattning av myndigheternas och individens ansvar 
avslutar Utrymning i Västerås med133: 

... men utrymningen kräver kunskap och lojalitet och kallblodighet, den kräver förmåga att kunna 
improvisera, myndigheterna måste kunna lita på att alla enskilda gör sitt. Vi måste alla kunna lita 
på varandra.134 

Sammanfattande delanalys 
Tryggheten tar sig också uttryck i vad som kan kategoriseras såsom ”myndigheterna har koll”.  
Möjligtvis kan publikationerna och filmerna i sig själva ses som en del av att myndigheterna 
har koll genom att dess syfte är att informera. Men när de ibland tydligt poängterar att 
myndigheterna tar ansvar uppstår en trygghetsskapande funktion i och med ett synliggörande 
av vem som tar ansvar och för vilka ansvarsområden. Den enskilda människan behöver inte 
oroa sig och själv bära hela ansvaret. Myndigheterna, det vill säga experterna, har koll och det 
skapar trygghet. När källorna tydligt påpekar vad som är myndigheternas ansvarsområde och 
presenterar sin organisationsstruktur kan de sägas vilja visa sin expertis på området. 
      Fortsättningsvis, visar exemplen från Snabbutrymning något som snarast kan kallas för 
”organisationsjargong”. Det är ett särskilt sätt att presentera organisationens struktur där jag 
med ordet jargong vill poängtera dess abstraktion för utomstående i och med ord som är 
specifika för utrymningsorganisationen. Trots jargongens abstraktion finns det en trygghet i 
att det finns en organisation som på olika nivåer ska hantera utrymningen. Det ser ändå ut 

																																																								
127 Ek 1957, s. 16ff. 
128 Också ett storstadsproblem 1960. 
129 Utrymning av Västerås 1960. 
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132 Ek 1957, s. 11. 
133 Se även Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 3 för ett liknande om än mer uppmanande budskap. 
134 Utrymning av Västerås 1960. 
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som att varje situation och ansvarsområde har planerats för. 
      Berättelsen om att myndigheterna har koll nyanseras dock. Myndigheter och individen 
hänger ihop där den senare kan lita på den förra men kanske bara till en viss gräns. Påpekande 
om individens ansvar är lika mycket en brasklapp ifall myndigheterna misslyckas som det är 
en uppmaning till att agera, även inom myndigheternas ansvar och koll. Därmed finns det en 
trygghet i individens ansvar särskilt för den som från början är misstänksam mot deras 
förmåga att skydda. Men framförallt motsäger det inte att myndigheterna har koll, snarare är 
det en uppmaning om att individen behöver agera så att myndigheterna kan agera. 

Vad för slags kritik förekommer? 

Kritiken är som tydligast i filmen Utrymning av Västerås där det används som ett 
berättartekniskt knep för att ge information till åhöraren. På civilförsvarschefens skrivbord 
står två telefoner vars ringsignaler vid flera tillfällen avbryter honom. Ur telefonerna hörs 
röster som ställer frågor om huruvida civilförsvaret verkligen tänkt på det ena och det andra, 
till exempel vad som ska ske med gamla och sjuka. Det ger civilförsvarschefen möjlighet att 
genom sina svar berätta om de existerande planerna.135  
      Fortsättningsvis, skriver Om kriget kommer att förberedelse ger god möjlighet att försvara 
oss. Vi kanske slipper att bli indragna i krig om beredskapen är god.136 Efter att ha påtalat de 
negativa konsekvenserna av kärnvapen säger berättaren i Också ett storstadsproblem att man 
ej orkar tänka på dem, särskilt som annat är närmare att tänka på såsom kärlek och bostadskö. 
Berättarens ord möts med ett klipp på en familj som fikar och efter en stund visas en bild med 
ruiner istället. Berättaren uttrycker också att planerarna behöver prata vanlig svenska och inte 
ett kanslispråk för att få med folk.137 
      Det finns en viss ödmjukhet inför att det kan vara problematiskt. Utrymning kan bli svår 
att genomföra, med vissa risker och detaljer som inte går ihop.138 Angående tillsyn av de 
tomma fastigheterna beskrivs detta som något som saknar planlagd hantering. 139  Med 
utrymning blir det svårare med försörjning och produktion samt sämre förhållanden vad gäller 
boende och levnad. Men detta möts genom att peka på att det finns ett specifikt syfte med 
åtgärden: det räddar liv och behöver därför göras i tid.140 Snabbutrymning menar till och med 
att bortsett från landets tre största städer bör utrymning inte vara någon svårighet.141 
      I slutet av Utrymning av Västerås hörs telefonerna upprepa orden ”Det går inte”.142 
Civilförsvarschefen slänger ned en telefonlur med en dunk och utropar medan han tittar rätt in 
i kameran ”Går det inte? Det måste gå, och det kan genomföras”.143  

Sammanfattande delanalys 
Kritik bör snarast betraktas som en svagt förekommande berättelse i källorna. Istället verkar 
de tydligt kritiska rösterna samt den kritik som kan tänkas bli bemött i källorna, vara 
utgångspunkt för att förstärka den positiva möjligheten i utrymning.  
																																																								
135 Utrymning av Västerås 1960. 
136 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 7. 
137 Också ett storstadsproblem 1960. 
138 Utrymning av Västerås 1960; se även Ek 1957, s. 18. 
139 Ek 1957, s. 9. 
140 Civilförsvarsstyrelsen 1961, s. 7. 
141 Ek 1957, s. 17. 
142 Utrymning av Västerås 1960. 
143 Utrymning av Västerås 1960. 
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      En tänkbar kritik kan dock uppdagas genom att studera vad som verkar vara svar på detta. 
Förberedelse inför krig i fred behövs för att kunna undvika krig samt för att vara förberedda 
ifall det ändock kommer. I detta möts troligen kritik om varför utrymning som åtgärd behöver 
förberedas vid avsaknad av tydligt hot (ifall någon missade det överhängande hotet från 
kärnvapen och krig). I filmen Också ett storstadsproblem skapas kontrast mellan krigets 
grymma verklighet genom bilder på ruiner mot vardagens mer nära funderingar och åtagande. 
Därmed förstärks bilden av att förberedelse är bra. Kanske ska vi se detta som uttryck för att 
civilförsvaret är kritisk mot allmänhetens passivitet och vill uppmana till förberedelse. 
      Ödmjukhet inför svårigheter kan fungera avväpnande mot kritik som verkar handla just 
om att kommer uppstå svårigheter och hur de ska kunna hanteras. Men detta bemöts med att 
påpeka att det handlar om att rädda liv, en ståndpunkt som få kan tänkas vara oense om. 
      Vi har sett fler svar på kritik än vad kritiken uttryckligen kan handla om. Dess avsaknad 
kan sägas förstärka trygghetsberättelsen. Däremot är källornas karaktär sådan att det kanske 
inte är så konstigt. Skulle Civilförsvarsstyrelsen vara kritisk mot sig själv? Men icke desto 
mindre visar materialet på endast lite vad som skulle kunna vara en bakomliggande kritik som 
behöver bemötas.  

Vad för emotionella strategier förekommer? 

När det kommer till emotionella strategier deklarerar Om kriget kommer att ”Var och en 
måste också veta hur man skyddar sig mot de faror, som ett nutida krig medför, och inse hur 
väsentligt det är att också i kritiska lägen bevara lugn och jämvikt.”144 Detta sägs i samband 
med uppmaningar om att individen måste vara beredd på att det kan bli krig och att Sveriges 
invånare vill gemensamt försvara sin frihet.145 ”Vi måste försvara oss vilka angrepp och 
påfrestningar vi än utsätts för. Det gäller vår frihet och vårt obe-roende, vår existens som en 
självständig nation.”146 

Sammanfattande delanalys 
Häftets läsare uppmanas till att vara lugn när det väl gäller men i ett sammanhang som kan 
kopplas till aktion. Det är därför möjligt att tolka det som att oroskänslor kan hanteras genom 
att vara lugn för att därefter kunna agera korrekt, det vill säga agera till försvar av Sverige. 
Det handlar om att inför ett troligtvis överväldigande hot att behålla lugnet istället för att 
kapitulera inför det. Uppmaningen står ensam och materialet uppvisar inga fler emotionella 
strategier.  

Vad för slags genusordning uppvisas? 

Det framgår tydligt att alla omfattas av utrymning. Vid snabbutrymning är det hela familjen 
som ska utrymma om man inte har en del inom krigsmakten.147 När det kommer till 
beredskapsutrymning blir det annorlunda och de som ska utrymmas är indelade i fyra 
kategorier (vilka förtydligas genom illustrationer). Det handlar om mammor med sina barn, 
äldre, studerande på gymnasium och högskola vilka illustreras som män samt personer utan 
arbete. Kvar blir enligt en ny illustration endast män vid vad som beskrivs som 
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samhällsviktiga funktioner.148 Om den sista utrymningskategorin, som illustreras tillsammans 
med en mataffär, står följande: ”I gruppen ”övriga icke förvärvsarbetande” torde den största 
delen utgöras av hushållsarbetande kvinnor utan barn.”149  
      Vid beredskapsutrymningen är utgångspunkt att mödrarna följer med sina barn. Tanken är 
att de inte ska skiljas åt. Detta betyder dock inte att kvinnor ej ses som en del av 
civilförsvaret. Hon får nämligen se till att någon tar hand om barnen ifall hon har påtagit sig 
en viss uppgift i krig. I illustrationer över olika personalgrupper ser vi sedan kvinnor som har 
en uppgift i civilförsvaret. Denna sträcker sig till att arbeta med utspisning. Att det är en 
kvinna syns på de kurviga höfter som illustratören har målat dem med medan männen har en 
rakare figur.150 En illustration i Om kriget kommer visar en civilförsvarsklädd kvinna som ger 
vård till en kvinna på en bår.151 När Också ett storstadsproblem talar om planerande experter 
sveper kameran över både män och kvinnor som ser ut att just planera.152 
      Annars innehar män de övriga posterna. Illustrationer visar män som dirigerar trafik, 
tillhörande ledningsgrupp, ordningsgrupp och så vidare.153 Därför verkar det som att män 
främst har att göra inom civilförsvaret. Filmen Utrymning av Västerås har den lokala 
civilförsvarschefen som berättare, iklädd uniform samt med myndigt tonfall och med blick 
rakt in i kameran.154 Förordet i Om kriget kommer är undertecknad av statsminister Tage 
Erlander.155  
      När det kommer till bilen verkar mannen vara den aktiva parten. Det är han som packar 
och kör den. Men mannen kan bli inkallad till militärtjänst eller annan förpliktelse och då får 
andra familjemedlemmar med körkunskaper köra. Vilket kan innebära att det inte alltid är 
någon (det vill säga troligtvis kvinnan) ur den närmaste familjen som hamnar bakom ratten.156 
      I övrigt finns det en detalj som är återkommande: betoningen på familjen. Utrymning ska 
försöka ske familjevis och illustrationerna visar att familjen består av mamma, pappa och 
barn. Tanken är att familjen ska hålla ihop även om någon av familjemedlemmarna är 
krigsplacerad. Om så är fallet får familjen utrymma ändå. Därför uppmanas åhöraren att veta 
vad som gäller för sin familj och denna åhörare illustreras av en man som läser ett 
informationsuppslag.157  

Sammanfattande delanalys 
I trygghetsberättelsen finns ett innehåll som pekar på särskild genusordning i 
civilförsvarskulturen. Till exempel beredskapsutrymning visar på en genusordning som verkar 
grundas i vad tidsperiodens tankar om manligt respektive kvinnligt. Intressant är dock att 
kvinnor tillhör två utrymmande kategorier, både i sin modersroll men också utan arbete 
(kanske som hemmafru). I samhällsviktiga funktioner i det utrymda området kvarstår nästan 
bara män. Samtidigt kan kvinnan vara en del av civilförsvarsorganisationen. Utöver en källa 
där kvinnor och män planerar tillsammans, syns kvinnor vid vad som här kan karaktäriseras 
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som traditionellt kvinnliga områden. I dessa exempel gäller det mat och omvårdnad. 
      Främst antas det vara män som har att göra inom organisationen, det är i alla fall de som 
förekommer i de flesta poster inom civilförsvaret på illustrationer. Även bilen verkar vara ett 
mansdominerat område. Civilförsvarschefen i Utrymning av Västerås samt statsminister 
Erlanders medverkan i Om kriget kommer kan sägas ha en trygghetsskapande funktion genom 
deltagande utifrån sina högt uppsatta positioner. Familjen kan däremot uppfattas som en trygg 
kärna genom dess sammanhållande. Ansvaret för den verkar falla på båda könen. Även om 
mor och barn utgör egen utrymningskategori i beredskapsutrymning (där kvinnan ansvarar för 
barn) och att åhöraren som uppmanas att vet vad som gäller för sin familj illustreras av en 
man. 
      Jag vill dock betona att dessa exempel inte visar på en starkt explicit genusordning. För att 
finna den har jag behövt gå utanför textens område och även studera illustrationer. Det är 
särskilt de som avslöjat en viss genusordning. Därför bör den snarare till sin karaktär kallas 
för implicit och kanske hos källornas upphovsmakare ansedd som självklar. Den 
genusordning som dyker fram bör således ses som en svagare berättelse. 
      Vad är dess förehållande till trygghetsberättelse? Utöver det som redan benämnts som 
trygghetsskapande kan det tänkas att en tydlig genusordning innebär att alla vet vad man ska 
göra och vad som är ens uppdrag. Där alla deltar utifrån sin horisont och kunskapsnivå. En 
sådan tolkning om genusordning som trygghetsskapande hade varit möjligt om den varit mer 
uttalad. Vi kan därför sträcka oss till att konstatera att det existerar en genusordning inom 
trygghetsberättelsen. 

Utrymning i praktiken 
Vad innehåller hot/oro? 

Hot/oro i källorna som beskriver utrymning i praktiken tar sig uttryck på olika sätt. 
Dagstidningarnas artiklar berättar om hur övningarna försöker eftersträva hög nivå av realism, 
det vill säga att efterlikna en verkligt hotande situation. Övningen i Trollhättan kallas 
exempelvis för ”en realistisk övning” och en rubrik utropar ”Jättelik utrymning allvarlig 
folkfest.”158 Västeråsövningen bär bland annat följande rubrik ”Bister realism för 25 000 i 
jätteövning”.159 En allvarlig stämning eftersträvades vilken fruktades förstöras av en nyfiken 
publik. 160  Malmöövningen grundades i en allvarlig stämning för att 
civilförsvarsorganisationen skulle prövas ordentligt.161 I Trollhättan såg snarast riksprosten 
Adolf Kloos till att hålla den allvarliga undertonen levande vid utrymningsmålet genom sitt 
tal till utrymningsmassorna: 

– Vi har flytt på lek till en plats, där vi får mat och värme. Om en timme vänder vi åter till våra 
skonade hem, men det finns 60 miljoner människor för vilka flykten inte har varit lek. De har 
drivits ut ur sina hem, de svälter och är utan kläder. Gud give att inte leken blir allvar även för 
oss.162 

      Hur det däremot skulle kunna se ut om det blev allvar är något som tidningar återkommer 
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till. Vid en verklig utrymning hade alla utrymmande inte färdats på samma väg vilket var 
fallet vid övningarna för att kunna simulera en hög trafikbelastning.163 Det hade nämligen 
blivit trafikstockningar och bilköer med flyende människor.164 Om övningen i Västerås sägs 
följande: ”Vi har försökt göra övningen så realistisk som möjligt även om det är klart att 
svårigheterna i ett verk-ligt läge blir långt större med brän-der och panik.”165 I Malmö syftade 
övningen till att öva organisationen för ”en akut krissituation, där mobiliseringsorder och 
order om snabbutryckning gick samtidigt.”166 Men om övningen hade varit verklighet skulle 
larmsignalerna snarast lett till chock och panik.167 Vid Västeråsövningen skriver SvD: 

Övningsupptakten smakade kus-lig realism. När domkyrkoklockor-na klämtade sju väcktes 
innevånar-na i de norra och östra stadsde-larna av högtalarbilar som körde genom gatorna och 
vrålade ”Väs-terås skall utrymmas. Lyssna på ra-dion och följ givna order”.168  

      Ljuden från larmsignalerna och högtalarbilarna talade om grav fara beståendes av ”krig, 
elände och bråd död” även om det gällde mobilisering och snabbutrymning skriver Arbetet.169  
En beskrivning av vad för slags krig det handlar om ges i det bombhotade Trollhättan. Radion 
talade nämligen om ett krigshot som krävde utrymning; två supermakter hade startat krig och 
Sverige uppmanades att ge plats för baser åt en av de krigförande parterna vilket troligtvis 
skulle mötas med ett nej. I området hade även en fientlig luftlandsättning samt bombning av 
Vänersborg genomförts. 170  Trollhätteövningen sammanfattas med orden ”... en jättelik 
folkfest med krutstänkt bakgrund.”171  

Sammanfattande delanalys 
Med nytt material återgår vi till hotet/oron som bryter in i vardagen. Här syns 
hot/orosberättelsen i vad som kan kallas för en simulerad verklighet i försöken att uppnå 
realism. Realismen tog sig uttryck i en allvarlig stämning. Utöver den allvarliga stämningen 
som en av beståndsdelarna, men inte ett hot i sig självt, finns också panik, trafikstockningar, 
akutkrissituation med både mobilisering och utrymning bland annat. Det återfinns i detta en 
förståelse för att realismen har en begränsning eftersom dessa komponenter anses uppstå först 
vid en verklig utrymning. Därför behövde trafikstockningar simuleras fram. Med andra ord 
verkar det till och med finnas en förståelse för att det kan bli värre än vad övningen visar på 
och att den simulerade verkligheten inte når hela vägen. Utrymningen är en slags lek med ett 
gott slut. 
      Orsaken och hotet/orons kärna är däremot krig; det är skälet till utrymning. Detta tar sin 
form i död och elände, bombning och bombhot (kärnvapen nämns dock aldrig). Kriget 
kommer utifrån och som orsak nämns endast supermakterna som bedriver krig varpå Sverige 
dras med. Med andra ord är det inte möjligt att kontrollera hotet/oron. Under en söndag 
kommer hotet också inifrån. Den allvarliga stämningen kan fungera såsom en invasion av 
vardagen där den simulerade verkligheten för in en allvarlig stämning. 

																																																								
163 DN 5 oktober 1958; se även SvD 24 april 1960. 
164 DN 6 oktober 1958; SvD 6 oktober 1958; se även Arbetet 8 april 1962. 
165 SvD 24 april 1960. 
166 DN 9 april 1962. 
167 Arbetet 8 april 1962. 
168 SvD 25 april 1960. 
169 Arbetet 8 april 1962. 
170 DN 6 oktober 1958; se även SvD 6 oktober 1958. 
171 SvD 6 oktober 1958. 
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Vad innehåller trygghet? 

Succé 

Ett av få exempel på att tidningarna beskriver utrymningens beståndsdelar är SvD som dagen 
innan övningen i Västerås skriver om vilka utrymningskommunerna är, att de utrymmande 
följer särskilda vägar och möts av en mottagningsplats där de delas upp i inkvarteringsrotar 
och får en anvisad inkvarteringsvärd.172 
      Istället framträder berättelser om trygghet på annat vis. Västeråsutrymningen ansågs vara 
fungerande och beskrevs i positiva ordalag. ”Evakueringsmetod höll i snabb försöksövning” 
skriver Dagens Nyheter.173 Organisationens utformning visade sig vara den lämpliga och i 
stort sett allt fungerade bra.174 Trafiken kunde flyta på bra vilket gavs två förklaringar. Dels 
att folk hellre stannade hemma i sängen och höll sig undan på grund av det dåliga vädret. Dels 
till en god trafikreglering som ansågs vara en stor förklaring. Det hela var väl förberett med 
anvisningar och personal. Endast vid inkvarteringsområden uppstod köer. 175 
Trollhätteövningen bär liknande drag och kan sammanfattas med orden från en deltagare: 
”Jag blev glatt överraskad av att det gick så smärtfritt att köra i utrym-ningsövningen. Hade 
räknat med att det skulle bli betydligt krångligare och ta längre tid.”176 
      Under Malmöövningen följde Arbetet en familj som utrymde och hade möjlighet att 
”utrymma under gynnsamma omständighe-ter.”177 Vad dessa bestod av är otydligt men i 
förhållande till artikelns hotfulla inledning där larmsignalerna påminde om elände och krig 
verkar det handla om att de kunde tillsammans i någorlunda lugn och ro förberedda och 
genomföra sin utrymning. Icke desto mindre visar reportaget att det är möjligt att genomföra 
en lyckad utrymning. Med häftet Om kriget kommer och packning med sig utrymde familjen 
via en särskild utrymningsväg till en lantbrukarfamilj i Stehag som fick figurera som det 
egentliga målet Småland. Den utrymmande familjens Fru Holmqvist tyckte att övningen var 
intressant och tankeväckande.178  
      Vissa brister verkar dock finnas i tryggheten: 

Den stora utrymningsövningen i Malmö kommer med största sannolikhet att följas av flera 
liknande. [...] Det är nödvändigt för att eliminera de organisatoriska och tekniska brister, som med 
otvetydlig skärpa framstod vid söndagens mönstring.179  

      Fler övningar skulle behövas för att hantera bristerna vid Malmöövningen vilket främst 
bestod av att det tog tid och som sades bero på bristande övning. De ansvariga framhöll det 
positiva såsom deltagarnas villighet och snabbhet samt att övningen var av svår karaktär. I 
detta fall rådde både utrymning och mobilisering samtidigt men övningen som helhet gav 
viktiga lärdomar för vidare planering av civilförsvaret.180 ”Formen för utrym-ningen däremot 

																																																								
172 SvD 24 april 1960; se även Arbetet 9 april 1962 och DN 9 april 1962 för någorlunda liknande innehåll. 
173 DN 25 april 1960. 
174 DN 25 april 1960; se även SvD 25 april 1960. 
175 SvD 25 april 1960. 
176 DN 6 oktober 1958. 
177 Arbetet 8 april 1962. 
178 Arbetet 8 april 1962. 
179 Arbetet 9 april 1962. 
180 Arbetet 9 april 1962; se även DN 9 april 1962; också i SvD 24 april 1960 betonas att lärdomar för hela landet kan dras 
utifrån övningen. 
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visade sig hålla måttet”.181 Även Dagens Nyheter påpekar att det finns en skillnad mellan 
verklighet och övning. Tidningen misstänkte att några deltagare fuskade och var förberedda 
på att inställa sig vid larm. Därför gick det fort att få igång organisationen, vilket också 
berodde på att det var söndag och inget arbete som förhindrade. Tidningen påpekade också att 
analysen för hur många som skulle vara utrymda sade inget om verkligheten, bara att 
övningens förväntningar möttes.182 
      Arbetet sammanfattar övningen med att belysa bristernas betydelse i ett verkligt fall och 
detta i förhållande till det som faktiskt fungerade.  

Tidsramen för övningen hölls. Och såväl generaldirektör, som övningsledning var nöjd; sam-tidigt 
medveten om att de brister, som framstod, skulle komma att få allvarliga följdverkningar i ett läge 
där en krigisk verklighets kalla stjärnor skulle fånga även den stora allmänheten inom sin grymma 
troll-krets.183 

Sammanfattande delanalys 
Från hot/oro rör vi oss mot trygghet och den uttrycker sig annorlunda jämfört med trygghet i 
idealkällorna. Uppradandet av ett antal beståndsdelar att efterfölja syns endast i förbifarten. 
Istället tar berättelsen till inledningsvis en form av ett berättande om succé. Liksom i 
sportsammanhang kan det tänkas vara mer intressant att rapportera om det gick bra eller 
dåligt. Övningarna i Trollhättan och Västerås visar sig vara succéer med endast få bekymmer. 
Till exempel flöt trafiken på bra och framförallt visade de tre övningarna på att det var möjligt 
att utrymma. Vad kan vara mer trygghetsskapande än att det fungerar? Detta motsägs inte av 
att några stannade hemma eftersom det inte beskrivs av tidningarna som en tyst kritik eller för 
att utrymningar inte fungerar. Snarare är sängens lockelse och vädret förklaringar till det 
beteendet. Succén kan sägas fungera trygghetsskapande.  
      Det verkar dock finnas vissa brister i tryggheten, åtminstone när det kommer till 
Malmöövningen. Både Arbetet och Dagens Nyheter menar att bristerna skulle få allvarliga 
konsekvenser vid skarpt läge. Den senare påpekar också skillnaden mellan en förberedd 
övning och en verklighet som kommer oväntad. Mot detta står de inblandades påpekanden om 
att det faktiskt gick ganska bra och att fortsatt övning kommer klara ut bristerna. Tryggheten 
kan inte sägas ha övergått till att själv bli ett innehåll av hot/oro. Istället uppträder en 
nyanserad bild som visar att den trygghetsskapande processen måste fortgå medelst övningar. 
      Inom denna källkategori tar sig berättelsen om trygghet andra vägar som kanske är lika 
stark som berättelserna om succé. Låt oss studera kategorin skötsamhet. 

Skötsamhet 

När invånarna i Trollhättan skulle starta utrymningen hölls det hårt på starttiden och få 
försökte tjuvstarta. Istället var deltagarna redo och förberedda på att starta övningen när det 
väl var dags. Skötsamheten fortsatte sedan i själva bilkön som bildades.184 
 
 
 

																																																								
181 Arbetet 9 april 1962. 
182 DN 9 april 1962. 
183 Arbetet 9 april 1962. 
184 DN 6 oktober 1958; SvD 6 oktober 1958. 
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Antingen är ryktet om vår då-liga bilkultur betydligt överdri-vet, eller också kör Trollhättebon 
bättre och hänsynsfullare än and-ra. Faktum är att de 2000 bilar-na avverkade sina 57 km ... med 
häpnadsväc-kande god marschtakt och praktiskt taget utan missöden. Man kunde hålla 60–70 ... 
utan att någon granne dök upp oro-ande nära framför eller bakom.185 

      SvD ser till och med västsvenskarna som goda förebilder för Stockholmare när det 
kommer till trafikvett.186 Under hela färden hölls en god stämning mellan förarna och även 
om några försökte köra i vägens båda körfält reddes detta problem ut och deltagarna gjorde 
sedan rätt.187 
      Med ordning och reda, vilket civilförsvaret förväntat sig, genomfördes utrymning i 
Västerås och Trollhättan trots vissa köer.188 Frågan är dock hur skötsamma Västeråsborna 
verkligen var. Som nämnts misstänktes vädret ha fått en del att stanna hemma och bland dessa 
ville man inte gå ut på grund av skam för att inte ha slutit upp enligt Svenska Dagbladet. 
Istället för de 25 000 som civilförsvaret räknat med deltog endast 17 000.189 Slutomdömet 
verkade dock gott: ”Västeråsborna har också skött sig i stort sett bra. De har tagit 
evakueringen på allvar och genom-fört den lugnt och med gott hu-mör.”190  
      I Malmö uppvisar Arbetets utrymningsfamilj också skötsamhet. När larmet ringer gör de 
sig redo att utrymma. Väskor packas och bilen fylls för färd från Malmö. Med sig har de det 
nödvändigaste som behövs vid utrymning; broschyren Om kriget kommer samt tåliga kläder, 
mat och identitetspapper bland annat.191 

Sammanfattande delanalys 
Berättelsen om deltagarnas skötsamhet är intressant eftersom den förstärker bilden av 
utrymning som genomförbart samt att det kan tolkas som en tyst acceptans av denna 
civilförsvarsåtgärd. Tryggheten återfinns i att de flesta ställde upp på övningarna, gjorde det 
med hög nivå av skötsamhet och tog sig fram utan egentliga missöden. Utrymmarna gjorde 
rätt även om väder och helgutflykter lockade iväg vissa. Kan svenskarna utrymma med 
ordentlighet vid övning kan det tänkas att samma gälle vid ett skarpt läge.  

Myndigheterna har koll 

Även i tidningsmaterialet återfinner vi denna kategori. Organisationens struktur presenteras 
överskådligt men ofta genom en uppradning av dess innehåll. 192  Till exempel: ”... 
civilförsvarsdirektör Tore Arcadius, som från ett hemligt skyddsrum ledde opera-tionen med 
sin stab av 800 civil-försvarare och 600 lottor, Röda korspersonal och hemvärnare...”193  
      Ett antal organisationer och myndigheters deltagande betonas också. I samband med 
Trollhätteövningen understryks att organisationen Sveriges radio deltar för första gången med 
uppgift i civilförsvaret. I detta fall gavs direktiv över radion.194 Även i Västerås gavs 
information över radion och invånarna hade fått mycket information innan övningsdagen. Här 

																																																								
185 DN 6 oktober 1958. 
186 SvD 6 oktober 1958. 
187 DN 6 oktober 1958. 
188 DN 6 oktober 1958; DN 25 april 1960. 
189 SvD 24 april 1960, DN 25 april 1960. 
190 SvD 25 april 1960. 
191 Arbetet 8 april 1962. 
192 Se till exempel DN 5 oktober 1958; SvD 24 april 1960; SvD 25 april 1960. 
193 SvD 25 april 1960. 
194 DN 5 oktober 1958; SvD 5 oktober 1958. 
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var det också polisen som höll vakt om utrymmarnas tomma lägenheter från tjuvar.195 
      Individens ansvar betonas endast i liten grad. Under Malmöövningen skulle 300 familjers 
kunskap om utrymning testas och Arbetet deklarerar tydligt individens ansvar i följande 
citat196:  

Grundförutsättningarna för att en eventuell utrymning skall fungera är att den enskilde individen 
noga har studerat broschyren ”Om kriget kommer” och att de utrym-ningsanvisningar som gjorts 
upp finns uppsatta, väl synliga i alla fastigheter.197 

      Vid denna övning betonades det att det handlade om att träna upp inblandade 
myndigheters förmåga. Och de berörda myndigheterna som nämns vid namn är 
civilförsvarsstyrelsen, länsstyrelsen och även beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.198  

Sammanfattande delanalys 
Myndigheterna har koll men kanske ska vi kalla det för en svag berättelse. Dels för att 
kategorins material är begränsat, dels för att dess omfång är litet. Till exempel 
presentationerna av organisationens struktur är som exemplet visar en liten presentation och 
utan djupare preciserande om respektive grupps ansvarsområde. I källkategorin om idealbild 
handlade det om en abstrakt organisationsjargong vilket inte kan sägas förekommer här. Icke 
desto mindre är det tydligt att ett antal myndigheter och organisationer har koll eftersom de 
beskrivs som ansvariga för övningarna. Individens ansvar förekommer återigen som en sorts 
brasklapp men kanske minst lika mycket som uppmaning till aktion för att individen ej ska bli 
passiv. 

Vad för slags kritik förekommer? 

Om det är något som är genomgående när det kommer till kritik är det i stort sett avsaknaden 
av den. I motsatsen till kritik beskriver tidningarna en stor vilja till medverkan hos invånarna i 
Trollhättan. De ska ha visat ett stort intresse och verkligen ställt upp på övningen. På lördagen 
hade 1700 bilägare anmält sitt deltagande.199 Detsamma gällde inte i Västerås där många 
redan startat helgutflykten på lördagen vilket gav färre deltagare.200 Men i Trollhättan verkade 
deltagarna vara okritiska:  

SvD:s utsände gjorde flera stickprov i centrum i den tidiga morgonväk-ten utan att finna någon 
enda fa-milj, som ifrågasatte övningens nyt-ta. Alla ville vara med och före-föll tacksamma 
snarare än irriterade över att få agera övningsobjekt...201 

      Däremot ansågs parkeringsmomentet vid utrymningsmålet i Trollhätteövningen ha kunnat 
ordnas bättre.202 I övrigt kallas övningen för ”Sveriges största bilkö”, ”organise-rade flykten 
till landsbygden” och ”söndagsutfärdens karak-tär av massflykt”.203 18 000 kr för drivmedel 
till deltagarna i Trollhättan ansågs som en låg kostnad för att ta ut invånarna i skogen.204 Men 

																																																								
195 SvD 24 april 1960; SvD 25 april 1960. 
196 Arbetet 7 april 1962. 
197 Arbetet 8 april 1962. 
198 Arbetet 8 april 1962; Arbetet 7 april 1962. 
199 DN 5 oktober 1958; DN 6 oktober 1958. 
200 DN 25 april 1960. 
201 SvD 6 oktober 1958. 
202 SvD 6 oktober 1958. 
203 SvD 5 oktober 1958; SvD 6 oktober 1958. 
204 DN 6 oktober 1958. 
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ifall någon undrade om kostnaderna var onödiga ger SvD svar på tal vid Västeråsövningen. 

En del människor undrar om inte dessa pengar kunde användas på annat och bättre sätt. Det är 
möjligt att vi kan bespara oss både besväret och kostnaderna, men en dag kommer vi kanske att 
säga oss att besväret var ringa och kostnaderna en god livförsäkring.205 

      Det är möjligt att DN ser lite negativt på övningarna 1960 och 1962. Enligt tidningen 
verkade personalen ha varit förberedd trots att de inte skulle det och det förklarar att det 
knorrades över lång väntetid bland de övande i Malmö. Samtidigt innebar det att det 
antagligen skulle ta längre tid att förbereda personalen vid en verklig situation.206 

Sammanfattande delanalys 
Tidningarna visar knappast på några kritiska röster mot utrymningsövningarna. Snarare är det 
möjligt att tolka uppslutningen kring åtminstone Trollhätteövningen som att deltagarna ser 
någorlunda positivt på övningen, vilket bekräftas av SvD:s attitydundersökning. 
Västeråsbornas agerande handlar troligtvis inte om kritik mot övningen. Som vi har sett 
spekulerar tidningarna om att det snarare handlar om att människor tagit tidig helgutflykt eller 
inte deltagit på grund av det dåliga vädret. 
      När det kommer till att övningarna liknas vid en enorm bilkö och flykt till landet finns en 
slags ironi. Snarare än underförstådd kritik bör det förstås som något slags raljerande med den 
enda erfarenhet som det går att jämföra övningen med. Det är den moderna stadsmänniskan 
som tar sin tillflykt till landsbygden. Detsamma gäller kring utsagan om att 18 000 kr är 
billigt för att få ut människor i skogen. Själva kostnaderna blir med andra ord inte utsatta för 
kritik. SvD försvarar till och med kostnaderna med att de kan vara väl spenderade pengar i 
framtiden. Det lilla försvarstalet kan tolkas som att vissa ser bättre ändamål för pengarna men 
det finns inga tydliga röster i tidningsmaterialet som pekar på det. 
      Möjligtvis riktar DN kritik mot, eller kanske snarare förståelse kring det faktum att 
civilförsvarspersonalen vid en verklig utrymningssituation inte kan vara så förberedda som de 
nu var. Övningarna blir därmed lite för bra för att vara sant. Men det är inget som rubbar 
bilden av trygghet och kritiken förblir därför en svag berättelse. 

Vad för emotionella strategier förekommer?  

Information om snabbutrymning gavs på fastighetsväggar i Västerås med uppmaning om att 
”Bevara lugn och ordning.”207 I Trollhättan  

... lät det allvarligt nog med fientlig luft-landsättning vid ett i första hand planerat utrymningsmål 
och robot-bombning i Vänersborgstrakten. Civilförsvarschefen varnade till lugn och besinning 
men ville inte att någon skulle vara så kolugn att han stannade hemma om han hade egen eller 
goda vänners bil att åka i.208 

      I Malmö syftade övningen till att träna utrymningsorganisationen vilken ska hantera 
utrymningsrusningens panik vid skarpt läge. 209  Vid Västeråsövningen betonades det i 
övningsmeddelanden att det handlade om just övning. SvD menade nämligen att folk gärna 

																																																								
205 SvD 24 april 1960. 
206 DN 25 april 1960; DN 9 april 1962; se även Arbetet 8 & 9 april 1962 för lite intern kritik inom civilförsvaret, till exempel 
att malmöövningen ses som bättre än övning med allmänheten. 
207 SvD 25 april 1960. 
208 DN 6 oktober 1958. 
209 Arbetet 8 april 1962. 
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grips av panik.210 

Sammanfattande delanalys 
Liksom tidigare ser vi endast en skymt av emotionshantering och återigen handlar det om 
uppmaningar till lugn; oroskänslorna som orsakas av krig ska bekämpas genom lugnet. 
Lugnet får dock inte leda till passivitet, istället ska den närmast hamna på en lagom nivå så att 
den leder till aktion. 
      I övrigt nämns känslan panik och den behandlas på två vis. Dels är det 
utrymningsorganisationen som fungerar som emotionshantering då den hanterar 
utrymningsrusningen. Det betyder att civilförsvaret i sig själv kan kallas för en emotionell 
strategi. Dels handlar det om att betoning på att övningen just är övning. 
      Genomgående handlar det om kontroll av känslorna vid övning vilket kan tänkas gälla 
även om det var verkligt. Panik och oro kan tänkas vara lika icke önskvärda då som vid 
övning. 

Utflykt 

Här finns också en berättelse om övningarna såsom utflykt. Den är som starkast vid 
Trollhätteövningen där ”de flesta såg på söndags-utflykten mer som ett spännande nö-je än 
som plikt...”211. Övningen beskrivs som ”trivsam familjeutflykt”.212 Även Västerås kallas för 
söndagsutflykt där deltagarna förberett sig med picknickutrustning.213  
      Trollhätteövningen kallas också för ”lunchpick-nicken”214och ”den största lunch som riket 
skådat”.215 Själva det att förtäring är en del av övningen återberättas i både Trollhättan och 
Västeråsövningen. DN skyltar på tidningens framsida med orden ”Utrymningsövning klaffade 
perfekt nytt lunchrekord”.216 I synnerhet handlar artiklarna om beskrivning av vad som 
erbjöds (främst soppa) och hur många kilo mat som behövdes.217  

Den största lunch som riket skådat – 3 500 l ärtsoppa med fläsk, 3 000 l mjölk, 15 000 
glassportioner, lika många wien-erbröd samt 80 kg kaffe – blev den välförtjänta belöningen för de 
10 000 Trollhättebor som del-tog ... på söndagen. Varorna hade en strykande åtgång...218  

      Vädret visar sig också vara en viktig beståndsdel för att ge utflyktsberättelsen den bästa 
inramningen. I Trollhättan började dagen med regn för att övergå i bästa utflyktsväder när 
utrymmarna väl nått fram till målet. Trots det inledningsvis dåliga vädret deltog många i 
övningen.219 Dagen innan trodde DN att endast riktigt dåligt väder kunde hålla folk hemma.220     
      Ett sämre väder skapade också en tråkigare utflykt. Vädret i Västerås var ett mer 
bestående busväder vilket SvD såg som främsta skälet till att folk skolkade. Att befolkningen 
däremot är sugna på utflykt antas i att industriarbetare dagen innan lämnat staden för sina 
sportstugor (vilket är en ytterligare förklaring till att en del skolkade). Övningen kallas för en 
																																																								
210 SvD 25 april 1960. 
211 SvD 6 oktober 1958. 
212 DN 5 oktober 1958. 
213 SvD 24 april 1960; SvD 25 april 1960. 
214 DN 6 oktober 1958. 
215 DN 6 oktober 1958. 
216 DN 6 oktober 1958. 
217 DN 5 oktober 1958; DN 6 oktober 1958; SvD 6oktober 1958; SvD 25 april 1960; SvD 24 april 1960; Bland annat serveras 
ärtsoppa, kanske ett gott exempel på militarisering. 
218 DN 6 oktober 1958. 
219 DN 6 oktober 1958; SvD 6 oktober 1958. 
220 DN 5 oktober 1958. 
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folkfest av det mer frusna slaget men deltagarna deltog med glatt humör.221   
      Utöver vädret ramas övningarna in av en god stämning. Trots lång bilkö från Trollhättan 
var det idel vänliga deltagare.222 ”Och för resten är även den bäste inte mer än människa, 
vilket tycktes vara ungefär vad man ha-de att säga varann när de få miss-ödena klarades 
upp.”223 Det glada humöret fortsatte till utrymningsmålet som utgjordes av en naturskön plats 
i en glänta omgärdad av lövskog med tillhörande sjö och slottsruin. Tydligen var detta en 
plats som varit föremål tidigare utflykter men som aldrig varit så givande som nu på grund av 
soppa och information om slottsruinen.  
      På plats berättade nämligen landsantikvarien om ruinens historia (vilken redogörs för i 
tidningen).224 För att locka utrymmare till övningen erbjöds också lotteri, predikan och 
musik.225 Radion underhöll med musik och radioprogram.226 Även Västerås utrymmare gavs 
underhållning i radion och vid målet erbjöds en gudstjänst. Både utrymningen i Trollhättan 
och i Västerås kallas för folkfest, även om SvD tillägger att det är med allvarlig grundton.227  
       Malmöövningen intar en särställning och benämns endast vid ett tillfälle som utflykt. 
Arbetet skriver: ”Spännande som utflykt för minstingarna, kantänka, men med skimmer av 
bistert allvar för den övriga fa-miljen.”228  

Sammanfattande delanalys 
Inom trygghetsberättelsen finns berättelsen om utflykt, vilket används som synonym till 
övningarna. Viktiga beståndsdelar i denna berättelse är maten, vädret och en god stämning 
som förstärks av aktiviteterna som erbjuds vid utrymningsmålen. Dessa beskrivs ingående. 
Betyder det att hotet/oron egentligen är en svagare berättelse än vad vi hittills sett? I 
förhållande till hotet/oron finns tryggheten som succé med viss nyansering i och med några 
brister, skötsamhet och myndigheterna har koll. Men sedan har vi också utflykten. Det är som 
att trygghetsberättelsen har ett motsägande innehåll i utflykten och hotet/oron. Hur kan en 
allvarlig stämning samexistera med utflyktsstämning? 
      Intressant nog finns det både en god stämning och en allvarlig stämning. Såsom utflykt är 
det en god stämning men sett till hotet/oron som leder till utrymning handlar det om en 
allvarlig stämning. Jag tror att det till stor del handlar om att civilförsvaret vill att det senare 
ska råda men deltagarna, och tidningarna, tar fasta på den goda stämningen inom utflykten 
istället. 
      Betyder detta att hotet/oron egentligen var obefintligt? Det kan knappast vara så eftersom 
vi sett dess existens. Kanske såg deltagarna och tidningarna det möjliga hotet/oron men 
tolkade hela den unika upplevelsen genom det som låg närmast till hands från vardagen, det 
vill säga som en utflykt ut i naturen. På så vis är det möjligt att hävda att det finns en 
trygghetsskapande funktion här, eftersom utflykten blir en starkare berättelse kring 
övningarna än hotet/oron. 
      Men jämfört med utflyktsbeskrivningarna i Trollhättan betonas Västeråsövningen mindre 
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225 SvD 5 oktober 1958. 
226 DN 6 oktober 1958; SvD 6 oktober 1958. 
227 SvD 24 april 1960; SvD 25 april 1960; SvD 6 oktober 1958. 
228 Arbetet 8 april 1962. 



	 33	

som utflykt och Malmöövningen kan sägas inta en särställning där den benämns som utflykt 
endast flyktigt. Kanske kan det förklaras av att allmänheten ej deltog i övningen.229 
      Utflyktsberättelsen är en stark berättelse och jag vill påstå att den sker på bekostnad av 
berättelse om hot/oro. Inte så att den senare försvinner men den hamnar likväl i bakgrunden. 

Vad för slags genusordning uppvisas? 

Tidningarna poängterar gärna att högt uppsatta män med fina titlar bevittnade samt ledde 
övningarna. 230  Till exempel ”...civilförsvarsdirektör Sven Kauffeldt och hans 150 
medhjälpare...”231 Och det är möjligt att anta att trafikdirigerande uppgifter sköttes av män: 
”Civil-försvarsgubarna [sic] hade i förväg satt upp spärrar och anvisningsskyltar, och i varje 
gathörn och vägskäl stod de blåuniformerade på post och semaforerade med armarna.”232 
      Vid ett fåtal tillfällen framgår även att kvinnor deltar i civilförsvaret. Lottakårer fanns med 
som deltagande organisation och deras ansvar preciseras till servering av mat och ibland även 
tillagning av den.233 Ett annat intressant exempel är följande citat, ”När man träffade på väl 
make-upade bilkårister och telefonister på uppställningsplatserna...”, där Dagens Nyheter 
högst troligtvis syftade på kvinnor.234 Tillsammans med en bild där tre personer (två män och 
en kvinna) får placeringsorder utdelade ges exempel på att kvinnor intar andra platser än 
omsorg och matlagning inom civilförsvaret.235 
      Fortsättningsvis, framträder även familjen som den gemensamma formen för utrymning. 
”Så gott som hundrapro-centigt knallade man ner till kärran med frun under armen och 
ungarna vid handen...”236 I Malmöövningen skulle 300 familjer testas på sina kunskaper om 
utrymning och som tidigare nämnt följde Arbetet en särskild utrymningsfamilj vilken bestod 
av mamma, pappa och fyra barn. Som värnpliktig kallades pappan till sitt förband och övriga 
familjen fick därför utrymma själva. Mamman tog hela ansvaret för familjen, packade själv 
bilen och skötte det hela effektivt enligt tidningen.237  

Sammanfattande delanalys 
Källorna uppvisar inte en tydlig genusordning och den är därför minst lika svårsedd här som i 
tidigare källkategori. Trygghetsberättelsen såsom vi kan se den saknar därmed en explicit 
berättelse om genusordning. Uppradandet av män säger inte mer än att det är just män med 
fina titlar som närvar och leder övningen. Möjligtvis hade det kunna tolkats som 
trygghetsskapande i en ”patriark”, eller flera, som leder och övervakar utrymmarna i en 
modern exodus. Mot denna tolkning står dock avsaknaden av explicit innehåll som talar för 
detta. Tolkningen blir därför alltför långsträckt och snarare bör det ses som en presentation av 
organisationen och övningarnas celebra besökare. 
      Istället är uppradandet exempel på den lätthet som det går att knyta män till särskilda 
uppgifter i utrymningarna. För att precisera kvinnors närvaro och deltagande i övningarna är 
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svårare att finna. Men de finns där och de visar på att både män och kvinnor deltar. De förra 
leder övningen och figurerar exempelvis som trafikdirigerande. De senare deltar som lottor 
med ansvar för mat och servering av den. Däremot är DN:s ”make-up-citat” och fotografi 
intressant eftersom det visar att kvinnor har andra uppgifter än bara omsorg. Detta är kanske 
de enda exemplen på detta i hela studiens källmaterial. 
      Återigen kan vi se hur familjen ses (mamma, pappa och barn) som en utrymmande grupp. 
Inom familjen kan kvinnan behöva ta hela ansvaret för den utrymmande gruppen, eftersom 
den värnpliktige fadern kan bli inkallad. Hon får då packa bilen och eftersom det hela sköttes 
effektivt i Arbetets skildring framträder en bild av att kvinnor själva kan ansvara för 
situationen. 

Vardagens återkomst 
När övningarnas utrymningsmål således nåtts och övningarna färdigställts var det dags för 
hemfärd.238 Utflykten var över och hotet/oron hanterades på ett tryggt sätt. Berättelsen rör sig 
åter tillbaka till vardagens normaltillstånd med de mer nära vardagliga bekymren. Vi kan anta 
detta även gäller för källkategorin om idealbild även om det inte preciseras. 
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Diskussion 
Sammanfattning av studiens huvuddrag 
Vilka berättelser framträder i förhållande till civilförsvarsutrymningar? Det kan sägas existera 
en övergripande trygghetsberättelse som i sin tur har ett antal underliggande berättelser. 
Trygghetsberättelsen går igenom båda källkategorierna och tar ibland olika form inom dem. 
Denna övergripande berättelse har en intrig där vardagens normaltillstånd är utgångspunkt. 
Vardagen med sina bekymmer, åtaganden och göromål i en stad. 
      Detta bryts av hot/oro vilket är en berättelse om krig och kärnvapen. Deras ursprung är 
utanför Sverige. Kärnvapens förstörelsekapacitet av en stad i förhållande till nollpunkten 
återberättas i källkategorin idealbild. Kriget förekommer i båda källkategorierna men det görs 
aldrig tydligt vem som bedriver det. I källkategorin utrymning i idealbild finns en förväntan 
om att hotet/oron kommer med förvarning även om det är tydligt att det kan komma oväntat. 
Vid utrymningsövningarna visar det sig att hotet/oron också består av en allvarlig stämning, 
vilket dock inte är ett hot i sig självt. Det finns också en förståelse för att utrymning vid skarpt 
läge kan bli värre än den simulerade verkligheten.  
      Hotet/oron behöver hanteras och det sker genom utrymning. Det handlar om att upprätta 
trygghet (trygghetsberättelsen kanske viktigaste komponent) och den kan sägas bestå av flera 
delar.  
      I kategorin utrymning i idealbild består tryggheten av ett antal beståndsdelar vars 
genomförande i rätt ordning leder till trygghet och bemästrande av hotet. Här har både den 
enskilde individen och civilförsvarsorganisationens uppgifter. Utrymning har brutits ned i ett 
antal rutiner att efterfölja, vilket knappt återfinns i källkategorin i praktiken. Däremot talas det 
om övningarna i Trollhättan och Västerås som succéer där nästan allt gick i lås. Vid 
Malmöövningen blir framgångssagan visserligen korrigerad, det verkar finnas brister i 
tryggheten då denna övning inte visade sig lika lyckad. Övningens ansvariga betonar dock att 
det kan lösa sig med mer övning. 
      Källkategorin utrymning i praktiken visar också att deltagarna är skötsamma. Det är 
någorlunda god uppslutning till övningarna och under hela utrymningsfärden är det ordning 
och reda. Skötsamhet är en av berättelserna i tryggheten som är bland de svagare. 
      Att myndigheterna har koll uttrycks genom ett innehåll som presenterar och preciserar vad 
som är myndigheternas ansvarsområde. I källkategorin utrymning i idealbild yttrar sig till och 
med en särskild ”organisationsjargong”. En organisation presenteras på ett sådant sätt att den 
för en utomstående ter sig abstrakt och ogenomträngligt. I tidningarna är presentationen 
mycket mer lättfattlig. Berättelsen om myndigheterna är dock inte en allomfattande 
omslutande arm kring individen; individen har fortfarande ett eget ansvar vid sidan av vad 
myndigheterna kan göra. Med det handlar om en trygghetsskapande berättelse där det 
bokstavligen uttrycks vilka ansvarsområden som myndigheterna har. 
      Kritiken är snarast att betrakta som en svag berättelse i båda källkategorierna. Det går att 
utläsa möjlig kritik men framförallt visar källmaterialet på svar mot kritik. Det handlar om att 
visa att organisationen faktiskt tänkt på allt eller att övning/förberedelse kan visa sig bli 
användbart en dag. Snarare kan övningsdeltagarnas deltagande ses som ett accepterande av 
företeelsen. Den närmaste uttalad kritik som finns framträder i Dagens Nyheter som visar 
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förståelse för att det är skillnad mellan övning och verkligt läge. Kategorin kritik förstärker 
därför tryggheten eftersom utrymning aldrig blir kritiserad. 
      När det kommer till emotionella strategier för hantering av oroskänslor talar dess lilla 
omfång för en svagare berättelse. Det som dyker upp är uppmaningar om lugn; oroskänslorna 
ska hanteras genom att individen ska vara lugn. Trygghetsberättelsen saknar starka 
uppmaningar till hantering av känslor. 
      Trygghetsberättelsen har också ett innehåll som inte är direkt trygghetsskapande men 
ändock är en del utav den. Det handlar om kategorierna genusordning och utflykt. 
      Källmaterialet i sin helhet visar att det verkar finnas en särskild genusordning i 
civilförsvarskulturen och trygghetsberättelsen. Dess grund verkar vara att bägge könen har 
ansvarsområden i civilförsvaret. Om män verkar ha del i mer eller mindre alla uppgifter, 
markeras kvinnors uppgifter särskilt vid omsorg och vård. Däremot verkar det som att de kan 
ha andra roller (telefonist, bilkårist) men det framträder otydligt. Det handlar därför inte om 
en uttalad genusordning där källmaterialet föreskriver ett visst ansvarsområde för ett kön.  
      Inom genusordningen visar det också att materialet återkommer till familjen som den 
önskvärda enheten för utrymning. Familjen främst består av mamma, pappa och barn. 
      Tidningarna liknar gärna utrymningsövningar vid utflykter där betoning ligger på den 
goda stämningen, vädret och maten. Detta berättas vid alla övningar utom Malmöövningen. 
Kanske är utflykt den enda erfarenhet som utrymning kan liknas vid, det nya och moderna 
beteende. Utflykten bör nämnas såsom en stark berättelse som endast tar sig uttryck i 
källkategorin utrymning i praktiken och är ett bra exempel på att trygghetsberättelsen kan ta 
sig oväntade uttryck. Den tycks nämligen som en konkurrent till hotet/oron om en plats i 
rampljuset (särskilt inom källkategorin utrymning i praktiken).  
      Efter att utrymning genomförts berättar tidningarna om att endast hemfärd kvarstod. I 
källkategorin utrymning i idealbild finns ingen återkomst från utrymning beskriven men vi 
kan tänka oss att den finns där. Utrymningens slut innebär vardagens återkomst. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I det närmaste kommer sker en diskussion om vilka beståndsdelar i amerikansk 
civilförsvarskultur som återfinns i den svenska. Men först ska vi koppla till den svenska 
forskningen. 

Trygghet – hot/oro 

Cronqvist och Ljunggren menar att under åren 1945–1965, vilket tangerar studiens tidsperiod, 
föreligger en trygghetsberättelse innehållandes trygghet och hot/oro. Denna studies resultat 
förstärker bilden av dikotomin trygghet–hot/oro samt att trygghetsberättelse är aktuell även 
inom civilförsvarskulturen.  
      Hot/oro har visat sig vara en berättelse att räkna med. Till skillnad från det amerikanska 
civilförsvaret utgörs hotet också av konventionellt krig. Förklaringen till detta ligger givetvis i 
Sveriges närhet till Sovjetunionen. Vidare, Ljunggren visade i sin forskning att statsminister 
Tage Erlander gärna pekade på oron som kom utifrån för att balansera mot den trygghet som 
fanns i välfärdssverige. Även i studien ser vi att trygghetsberättelsens hot/oro kommer utifrån. 
Endast spionage och utrymningsövningarnas allvarliga stämning kan sägas vara exempel på 
att det kommer inifrån. Det kan tänkas att det finns en liknande funktion i detta; individen ska 
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inte hamna i falsk trygghet och istället bli aktiv. 
      Det har varit möjligt att bryta ned innehållet i trygghet till ett antal underkategorier: 
beståndsdelar, myndigheterna har koll, kritik, emotionella strategier, succé och skötsamhet. 
Tillsammans, även om några av berättelserna är svaga, kan de sägas förstärka tryggheten i 
trygghetsberättelsen. Låt oss fokusera på kategorierna skötsamhet och utflykt. 
      I dessa två kan vi se en viss överensstämmelse med Cronqvists undersökning av 
utrymningen i Stockholm 1961. Hennes kategori lojalt lugn där Sverige presenteras som 
välordnat och tryggt kan sägas delvis stämma överens med kategorin om skötsamhet. Hon 
finner också ett innehåll om en gemytlig folkfest bestående av trevlig stämning och vackert 
väder. I kategorin utflykten känner vi igen detta.  
      Är utflykten trygghetsskapande då den visar att hotet/oron trängs bort av berättelser om 
utflykt? Cronqvist menar utflyktsberättelsen inte försvagar hotet/orons existens och jag håller 
med, särskilt som studien visar att hot/oro har ett innehåll i båda källkategorierna. Men 
utflykten är en stark berättelse. Jag tror det också visar att trygghetsberättelse inte alltid är 
sammanhängande och koherent, liksom mänsklig erfarenhet (och minne) inte alltid är det. 
Istället finns det utrymme för olika berättelser inom den, vilket gör att det finns flexibilitet för 
berättelsen att slå an hos en större grupp. Samtidigt bör vi räkna med att berättelsen tar nya 
former vid olika tillfällen. Därför byter den till viss del skepnad beroende på källkategori. 

Oro 

Som vi kunde se i avsnittet tidigare forskning menade historikern Oakes att det amerikanska 
civilförsvaret eftersträvade en tydlig emotionshantering. Känslorna skulle inte bli ett hinder, 
istället skulle de omvandlas till agerande. I denna studie kan vi lite av detta någon i och med 
uppmaningarna till lugn. Men det finns inte fler emotionella strategier än så. 
      Kanske beror det på en alltför underutvecklad teoretisk förståelse av känslor. Problemet är 
dock snarare att materialet i stort sett saknar explicita (och även implicita) emotionella 
strategier eller förväntningar och diskussion om sådana. Frågan är då om svensk 
civilförsvarskultur och trygghetsberättelse är ointresserad av en doktrin om känslohantering? 
Det är en fråga som vidare forskning kan svara på. Men om vi breddar begreppet emotionella 
strategier från att bara handla om uttryck i text, blir det möjligt att tolka trygghetsberättelsen 
och civilförsvar som emotionella strategier. Deras syfte är att skapa trygghet gentemot 
hotet/oron vilket exempelvis kan fungera lugnande.  
      Eller handlar det istället om att människor inte är oroliga? Studien pekar på att hot/oro 
existerar och det är rimligt att tänka sig att det kan leda till oro. Bland den tidiga forskningen 
kunde vi se att historikerna Henriksen och Biess menar att civilförsvar beträdde en tunn linje 
mellan att skrämma och lugna. Biess visade till och med att många blev oroliga i Västtyskland 
eftersom de upplevt krigets totala destruktion under andra världskriget. 
      Berättelsen om utflykt kan därmed tänkas vara ett uttryck för att det svenska civilförsvaret 
i samband med övningarna lyckades balansera på denna linje. Det kan också handla om att 
svenskarna faktiskt inte kände sig så hotade. Till skillnad från västtyskarna fanns i Sverige 
inte samma minnen av krigsupplevelsen.  

Genusordning 

I amerikansk civilförsvarskultur framträder en tydlig genusordning med uppdelade 
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ansvarsområden för de två könen, enligt historikern May. Om kvinnan skötte civilförsvar på 
hemmafronten, där hemmafronten var det egna hemmet, deltog mannen i 
civilförsvarsuppgifter utanför hemmet. 
      Även om genusordningen är svår att se den svenska civilförsvarskulturen visar det sig att 
vissa sysslor verkar förknippas mer med män eller med kvinnor. Här finns likhet med 
amerikansk civilförsvarskultur genom att kvinnor sätts ihop med omsorg och mat. Men detta 
är aldrig lika uttalat som May gör klart att det handlar om. Civilförsvarskampanjen 
”Grandma’s Pantry” visar tydligt hur kvinnan inom en traditionell könsordning kan förbereda 
hemmet för kärnvapenkrig. I resultatet återfinns inga exempel på detta och det verkar till och 
med som att kvinnor hade uppgifter utanför omsorg och mat. Framförallt är de delaktiga även 
utanför hemmet som en del av civilförsvarsorganisationen. May menar att i USA omdanades 
en redan existerande genusordning. I svensk civilförsvarskultur kan det sägas handla om en 
presentation av en genusordning som genomsyrar samhället i stort.  
      Kanske betyder det att det inte finns en särskild genusordning kopplad till 
civilförsvarskulturen utan att samhällets genusordning i stort även syns i den. I den nämnda 
civilförsvarskampanjen finns en trygghetsskapande funktion i att göra sig förberedd. Men 
genusordningen såsom den framträder i resultatet kan svårligen kallas för trygghetsskapande 
utifrån samma grund. (Möjligtvis att det sträcker till att familjen ska hålla ihop.) Istället blir 
det en komponent av trygghetsberättelsen och civilförsvarskulturen. 

Kritik 

Det amerikanska civilförsvarets främsta skyddsdoktrin var vid denna tidsperiod skyddsrum 
och de utsattes för mycket kritik enligt historikern Rose. Studien pekar här mot att kritiken är 
minimal mot den svenska skyddsdoktrinen utrymning. Därför finner vi heller knappast en 
liknande debatt fokus på moraliska och etiska värden som den i USA. Detta stämmer med 
bilden av Stockholmsövningen som Cronqvist menar utsattes för endast minimal kritik. 
      Frågan som då uppstår är om kritik innebär en acceptans av utrymning i synnerhet och 
civilförsvar i allmänhet. Det är alltid svårt att skapa sig en uppfattning om något ur det tysta 
men det kan tänkas vara som så. Avsaknad av kritik kan kallas för trygghetsskapande 
eftersom den inte utmanas av andra synpunkter. Ett breddat källmaterial kan öppna upp för en 
nyanserad bild men att inkludera exempelvis tidningarnas ledare skulle troligtvis inte förändra 
något. Ämnet verkar inte diskuteras i dem. 
      Det kan också tyckas självklart att ingen kritik förekommer i källkategorin utrymning i 
idealbild eftersom källorna har Civilförsvarsstyrelsen som utgivare. Men till exempel filmen 
Också ett storstadsproblem har den enskilde individens perspektiv och är lätt kritisk; 
experterna måste tala så medborgarna förstår. Källorna visar också på möjlig kritik genom att 
ibland tydligt betona det något faktiskt är gångbart eller genomtänkt. Dock trodde jag att 
förekomsten av den skulle vara större. 

Militarisering 

Militarisering är en tolkningsram jag vill sluta kring resultatet. Om vi utgår från definitionen 
om en social process där samhället organiserar sig för produktion av våld, blir begreppet 
haltande om det syftar till produktion av exempelvis vapen eller soldater. En sådan produktion 
finner vi inte här. Militarisering är mer än vapen och soldater. I sitt exemplifierande av 
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militarisering menar Mcenaney att det handlar likväl om mentalitet och strukturer från det 
militära området som förs in i det civila. Det civila samhället blir en del av att bedriva krig. I 
och med tanken om att skydda civilbefolkning genom utrymning sluter sig kriget totalt kring 
samhället samtidigt som samhället organiserar sig helt för produktion av våld. I detta fall 
innebär produktion av våld att samhället och dess invånare utrymmer (vilket bokstavligen är 
en organisering av samhället i samband med krig) eller förbereder utrymning. Antingen som 
en åtgärd för att förhindra krigets ankomst genom att bli mindre attraktiv som mål, eller 
genom att skydd av civilbefolkningen leder till stärkt krigsvilja.  
      Utrymning i sig själv är därför ett exempel på militära strukturer, värden och idéers intåg i 
det civila samhället. Andra exempel som vi sett i resultatet är att hotet/oron i form av 
kärnvapen och krig visar på behovet av utrymning; det civila samhället kan inte räkna med att 
skonas från krig och kärnvapen har kapacitet att förstöra stora delar av städer. Det är just 
gentemot hotet/oron som vi kan förstå varför militarisering sker. Vi kan kalla det en social 
process där produkten är människor som är redo och omfamnar konceptet av civilförsvar i 
allmänhet och utrymning i synnerhet. Avsaknad av kritik i studiens resultat kan visa på att det 
är en process som tog form utan större motstånd.  
      Hur stor del av samhället måste innefattas i begreppet för att ett samhälle ska kallas 
militariserat? Begreppet kan förklara fenomenet civilförsvar, men hur blir det om 
civilförsvaret i sig själv inte genomsyrar samhället? Begreppsdefinitionen saknar därför en 
avgränsning. Militarisering ska dock förstås mot sin motpol militarism där det militära är en 
egen del av samhället, gärna med en egen ”krigarkast”. Civilförsvar och utrymning visar 
istället att krig inte längre bara är något för en viss grupp av samhället; det omfattar alla. 
Därför kan militarisering fungera som definition av civilförsvar även om civilförsvaret självt 
inte skulle genomsyra hela samhället. Som en miniminivå handlar det om en önskan om ett 
militariserat samhället. 
      Jämfört med McEnaneys exempel tar sig militarisering andra uttryck i svensk 
civilförsvarskultur. Hon menar att i USA fick familjen ansvara för att möta kärnvapenhotet 
och var huvudmåltavla för militarisering. I studiens kategori genusordning ser vi en liknande 
betoning på familjen när den accentueras som önskvärd utrymningsform. Även i 
uppmaningen till individen att agera finner vi en liknande betoning. Men det finns fler aktörer 
med uppgifter vilket kategorin myndigheterna har koll är ett av flera exempel på. Med andra 
ord handlar militariseringen inom civilförsvar inte bara om individ och familj utan även om 
myndigheters inblandning med ett stort ansvar för medborgarna. Militarisering tar sig olika 
uttryck i USA och Sverige.  
      Därmed är det ett rimligt antagande att militarisering är en fungerande definition av 
civilförsvaret och civilförsvarskultur utifrån fokus på utrymningar. 

Trygghetsberättelse   

Vem är denna berättelse till för? Den kan avgränsas till en särskild grupp av människor. 
Berättelsen tillhör den moderna stadsmänniskan eftersom utrymning gällde för vissa svenska 
städer som ansågs särskilt hotade av krig eller kärnvapen. Särskilt dessa kan tänkas vara i 
behov av betoning av trygghet även om utrymning inte skulle lämna de som bodde i små 
städer eller på landsbygden oberörda. 
      I diskussionen har resultat och slutsatser presenterats. Den kanske mest intressanta 
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slutsatsen utmynnar dock ur följande fråga: vad visar trygghetsberättelsen egentligen på? I 
berättelsens form uppdagas en önskan om att visa att samhället är tryggt även i hotfulla 
situationer. Den kan sägas strukturera mänskliga upplevelser och visar genom sin intrig och 
sitt innehåll ett narrativ för människor att berätta och formas efter. I detta fall har den skapat 
mening gentemot hoten om kärnvapen och konventionellt krig: Individen vaggas in i en 
berättelse om trygghet genom utrymning. Även om utrymning aldrig behövde användas på 
riktigt kunde det ändå forma människors tänkande genom en berättelse som visade på 
trygghet ifall det värsta skulle hända. 
      Utifrån studien är det svårt att bedöma huruvida utrymning skulle vara ett effektivt 
verktyg. Men det verkar knappast så, åtminstone utifrån den högst detaljerade bild som 
framträder, vilket gör trygghetsberättelsen än mer intressant. Den ska därmed inte skapa 
trygghet endast vid verkliga hot utan även skapa trygghet genom sin blotta existens. Ungefär 
som att vetskapen om exempelvis polisens existens gör oss tryggare på kvällar även om de 
kanske inte har resurser till att vara på den plats vi befinner oss. Tryggheten blir närmast 
illusorisk. Den vill berätta för sina åhörare att de kan vara trygga även om det egentligen 
saknas resurser för det. Särskilt i förhållande till kärnvapnens förödande kraft. 

Vidare forskning 

Någon skrev en gång att en avhandling aldrig slutförs, den överges. Detsamma gäller faktiskt 
för uppsatser eftersom det alltid finns mer att göra. Lyckligtvis faller en del av det som kan 
göras inom vidare forskning. Studien ställer ett antal nya intressanta frågor. 
      Angående kritik, är det intressant att fortsätta studera dess förekomst. Kan det verkligen 
vara som så att civilförsvar står sig okritiserat? Kanske är civilförsvarets existens inget som 
kritiseras med däremot diskuteras dess utformning. Istället för kritik kan sökljuset riktas mot 
en diskussion kring civilförsvar och därmed får vi en mer nyanserad bild.  
      Med fokus på oro i studien har vi tangerat känslornas historia. Fortsatt forskning utifrån 
ett perspektiv om känslornas historia kan möjligtvis vidga vår förståelse för känslornas roll 
och betydelse inom civilförsvarskulturen men även det kalla kriget. En vidgad teoretisk 
förståelse för känslor tillsammans med nya ämnesområden (exempelvis kärnvapen) kan göra 
det möjligt att finna och analysera känslor. 
      Men framförallt handlar den vidare forskningen om att utnyttja det digra källmaterialet. 
Min upplevelse är framförallt att ett vidgat källmaterial skulle kunna generera nya frågor och 
visa på nyanser inom civilförsvarskulturen. Vem vet vad som kan dyka fram i 
Civilförsvarsstyrelsens arkiv? Det är främst kring källmaterialet som jag hade agerat 
annorlunda om möjlighet getts. Ett större antal källor hade kunnat visa på fler nyanser mellan 
de två källkategorierna samt gjort anspråket om att studera en kultur mer välgrundat. Det hade 
varit intressant att exempelvis inkludera kvällstidningar och deltagares berättelser. 
      Studien har många utgångspunkter i både tidigare forskning och teori. Den vill få med 
flera delar för att kunna teckna en så bred bild som möjligt av utrymning i 
civilförsvarskulturen. Det gör att en fördjupad diskussion kring vissa delar, såsom 
militarisering, inte ges det utrymme som det skulle kunna ha getts. Men icke desto mindre har 
nya områden på forskningskartan dykt upp och andra förtydligats. Den vita fläck som 
kännetecknade svensk civilförsvarskultur har blivit något mindre. 
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