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Sammanfattning 
Individers utsatthet för våld i arbetslivet har fått ökad uppmärksamhet inom kriminologin de senaste 

åren. En individs upplevelser av våld i arbetslivet kan ha förödande effekter på personens 

livskvalitet. Vissa yrkeskategorier är mer utsatta för våld i arbetslivet än andra och för kategorierna 

polis, ordningsvakter och soldater är kontakt med våld i vissa fall en del av de dagliga 

arbetsrutinerna. Denna intervjustudie fokuserar på soldaters egna upplevelser kring utsattheten för 

våld under utlandstjänstgöring. Det är väldigt få studier kring denna yrkesgrupp trots att risken att 

bli utsatt för våld är hög.  

 

Soldater tillhör den yrkeskategorin som de facto besitter våldsmonopol under deras arbetstid. Det 

innebär att soldater har rätt att bruka våld när situationen kräver men självklart inom regelupprätta 

ramar. Individer som väljer soldatyrket identifierar sig stark till deras yrkesroll och på individernas 

arbetsplats premieras styrka. Visad utsatthet kan i vissa fall tolkas som svaghet vilket kan innebära 

att soldaterna normaliserar våldet de möter i samband med utlandstjänstgöring. Studiens syfte är att 

med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden beskriva hur soldaterna uppfattar och beskriver den 

egna utsattheten för våld i arbetslivet.  

 

Som bakgrund presenteras två regeringspropositioner kring det nya försvaret innehållande ett 

förtydligande till den nya yrkeskategorin samt förslag till en samlad svensk veteranpolitik. Syftet 

med propositionerna är att belysa vikten av att ta ansvar för de individer som råkar illa ut under 

utlandstjänstgöringen eller upplever olika fysiska och psykiska problem vid hemkomst i samband 

med utlandstjänstgöringen.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Malin Åkerströms forskning om sjukvårdares utsatthet för våld 

från äldre patienter. Åkerström finner att sjukvårdare normaliserar det våld som de utsätts för och 

till en viss gräns bagatelliserar våldet för att stärka sin yrkesidentitet och kompetens. Resultaten från 

intervjuerna presenteras och tematiseras enskilt. Analys av resultaten genomförs genom att testa om 

Åkerströms teori kan appliceras på soldaternas beskrivningar av våld.  

 

Resultatet visar att Åkerströms teori är applicerbar på vissa tematiska område. Resultaten från 

intervjuerna visar att soldaterna har lättare att hantera det direkta våldet som riktas mot dem än 

våldet som riktas mot civilbefolkningen. Soldaterna känner sig maktlösa inför uppgiften att skydda 

personer i behov av humanitärhjälp och en frustration över en utebliven förbättring av 

civilbefolkningens situation.  

 



 4 

     

  



 5 

Innehåll 
1. Inledning ....................................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte & Frågeställning ...................................................................................................................................................... 7 

1.2 Kriminologisk relevans .................................................................................................................................................... 8 

2. Teoretisk utgångspunkt .......................................................................................................................................................... 9 

3. Definitioner av våld och utsatthet ................................................................................................................................... 12 

4. Soldatyrket- en bakgrund ................................................................................................................................................... 12 

4.1 Ett användbart försvar .................................................................................................................................................. 13 

4.2 Den Svenska veteransoldatpolitiken ...................................................................................................................... 13 

5. Tidigare forskning .................................................................................................................................................................. 14 

5.1 Svensk forskning om personal i utlandstjänst .................................................................................................... 15 

5.2 Internationell forskning ............................................................................................................................................... 16 

6. Metod Kvalitativ forskning ................................................................................................................................................. 17 

6.1 Metod semistrukturerade intervjuer ...................................................................................................................... 17 

6.2 Förförståelse ..................................................................................................................................................................... 17 

6.3 Urval och tillvägagångssätt ......................................................................................................................................... 18 

6.4 Maktaspekter .................................................................................................................................................................... 20 

6.5 Etik ........................................................................................................................................................................................ 21 

6.6 Validitet och reliabilitet ................................................................................................................................................ 22 

6.7 Analysmetod ..................................................................................................................................................................... 22 

7. Resultat Intervjuer ................................................................................................................................................................. 23 

8. Analys och tillämpning av teori ........................................................................................................................................ 28 

9. Avslutande reflektioner ....................................................................................................................................................... 30 

Referenser ...................................................................................................................................................................................... 30 

Appendix 1 ..................................................................................................................................................................................... 33 

 
 
 

 

 

 

 

 
  



 6 

  



 7 

1. Inledning 
Konflikter i världen har förändrat den säkerhetspolitiska diskursen och efter kalla krigets slut 

skedde ett skifte i krigsföringen från att vara militära mellanstatliga konflikter till att man i slutet av 

1900-talet fann att 80 % av världskonflikterna utgjordes av civila innerstatliga konflikter (Inness & 

Barling, 2006 s 310). Många västerländska länder har bestämt att samarbeta mot dessa konflikter 

genom att bedriva fredsbevarande operationer för att skydda den civila befolkningen. Sverige har 

under en längre tid bedömt risken som låg för att Sverige skulle befinna sig i konflikt med en annan 

stat. Man har därför valt att förflytta sig från att vara ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Skälet 

till detta är att Sverige bedömer de nya säkerhetshoten som komplexa och gränslösa och ser ett 

behov av Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser (Prop. 2008/09:140 s 2, 5 & 9).  Denna 

förskjutning resulterar i att soldater inom insatsförsvaret numera är en yrkeskategori. Internationella 

fredsinsatser har ökat och Sveriges politiska ansvar för länder i kris har ökat. Man bedömer att 

förskjutningen från mellanstatliga konflikter till innerstatliga konflikter har medfört en mer 

impulsiv och våldsam arbetsmiljö för de fredsbevarande trupperna och fredsbevarande operationer 

sker allt mer sällan under eldupphör (Innes & Barling, 2006 s 310).  

 

Arbetsmiljön för de svenska soldater som befinner sig i utlandstjänstgöring är minst sagt stressande 

och påfrestande för individen. Risken att bli utsatt för våld under arbetstid bedöms som hög. Det 

kan te sig problematiskt att diskutera denna yrkeskategoris utsatthet för våld då yrkeskategorin även 

utövar våld i sitt arbete.  

 

Under en lång tid har kriminologer intresserat sig för polisyrket och utsattheten för våld i polisernas 

arbetsliv. Det tål att belysa att Sverige bidrar med poliser vid internationella insatser och dessa 

insatser genomförs i dagsläget i bl.a. Kosovo och Georgien. Då utsattheten för våld mot tjänsteman 

är väl utforskat inom polisyrket anser jag att det är dags för en ny inriktning inom kriminologin som 

ska belysa soldatyrket och soldaternas utsatthet för våld under arbetstid. Enligt Sveriges riksdag är 

medborgares garanterade säkerhet mot brott inte längre en nationell angelägenhet utan ska 

garanteras i samarbete med andra länders polis- och militärstyrkor. Detta innebär att den nya 

yrkeskategorin är något utforskad, men med hjälp av ett kriminologiskt och viktimologiskt 

perspektiv kan vi erhålla en djupare kunskap om yrkeskategorin soldater och deras utsatthet för våld 

i arbetslivet.  

 

1.1 Syfte & Frågeställning 
Soldater som genomför utlandstjänst är en yrkesgrupp som riskerar att utsättas för våld och psykisk 

stress som en följd av sina arbetsuppgifter. Men det är även en yrkesgrupp som kan bli hårt pressad 
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till att begå en våldshandling mot en annan människa, dels för att yrkesrollen kräver detta och dels 

ibland för soldatens egen överlevnad. Våld förekommer i hög grad inom soldatyrket och kan därför 

ibland anses ”tillhöra” yrket. Under en lång tid har kriminologer intresserat sig för polisyrket och 

utsattheten för våld inom yrkesgruppen. Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativa 

intervjuer kartlägga soldaternas egna upplevelser kring påfrestande situationer de ställs inför under 

utlandstjänstgöringen. Jag kommer med hjälp av Malin Åkerströms teori om utsatthet för våld i 

arbetslivet kontra individens professionalism diskutera intervjudeltagarnas uppfattning om utsatthet 

för våld i arbetslivet.  De påfrestande situationerna kan vara i form av direkt våld samt situationer 

där soldaten inte själv blir utsatt men upplever situationer där exempelvis civilbefolkningen utsätts 

för våld. Det ligger i studiens intresse att låta soldaterna reflektera över tiden efter 

utlandstjänstgöringen och kartlägga eventuella problem som uppkommit vid hemkomst. Följande 

frågeställningar har arbetats fram utifrån studiens syfte och problemformulering:  

 

 Hur beskriver de svenska soldaterna som genomfört utlandstjänst utsattheten för våld i 

arbetslivet? 

 Hur ser soldaterna på sin egen utsatthet i förhållande till sin yrkesroll? 

 Hur upplever soldaterna tiden efter utlandstjänstgöringen? 

 

1.2 Kriminologisk relevans 
Soldater som åker till ett insatsområde är väl medvetna om att våld kan förekomma som en del i 

arbetet. Tidigare studier visar att det inte bör komma som en överraskning att personer som arbetar 

inom säkerhetssektorn som exempelvis poliser, väktare och soldater är yrkesgrupper som frekvent 

exponeras för aggressivt beteende och våld (Waddington, Badger & Bull, 2005, s 142). Andra 

studier om våld i arbetslivet poängterar att ett samhälles uppmärksamhet av ett socialt problem har 

konsekvenser för hur problemet uppfattas. Våldshändelser under arbetstid kan därför kategoriseras 

som en ”social produkt” varav en handling som inte uppfattas som kriminellt våld kan lysa med sin 

frånvaro inom den kriminologiska forskningen (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010 s 13). Att 

kartlägga soldaternas upplevda utsatthet för våld under utlandstjänstgöring innebär en fördjupad 

kunskap om våld i arbetslivet och det kan även innebära att man fångar upp de individer som lider 

skada av våldet, även om personen ifråga inte betraktar våldet som ett problem som ska hanteras av 

rättsväsendet (Wikman, Estrada & Nilsson, 2010 s 6-7). Genom att åskådliggöra soldaternas egna 

upplevelser av våld i arbetslivet erhåller man en ny kunskap om utsattheten för våld i arbetslivet. 

Möjligtvis erhåller man en kunskap om våld som inte behöver betraktas som kriminellt våld men 

som fortfarande bör betraktas som ett socialt problem. Den kriminologiska kärnan i detta arbete är 
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att studien tillhandhåller en fördjupad kunskap om soldaters uppfattning kring olika former av våld 

samt påfrestningar för individer som gör utlandstjänstgöring.  

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Anledningen till att den teoretiska utgångspunkten presenteras tidigt i arbetet är för att läsaren 

lättare förstå hur studien är av kriminologisk relevans samt för att kunna följa syftet bakom studien 

på ett mer lättöverskådligt sätt.  

 

Åkerströms forskning om sjukvårdares utsatthet för våld av äldre patienter visar på att yrkesgruppen 

underbetonar det våld som riktas mot dem från äldre patienter. Enligt yrkesgruppen så är agerandet 

från de äldre patienterna inte inom gränsen för vad som betraktas som ett våldsamt beteende 

(Åkerström, 2002, s 516). 

 

Termen ”boundary-work” används av Åkerström som koncept för att förklara om 

sjukvårdspersonalen upplever våld som gränsöverskridande eller inte. Det innebär att personalen i 

tjänst upplever våldsamma handlingar som mindre allvarliga än vad de skulle göra privat. Genom 

termen ”boundary-work” förklaras yrkesgruppens distinktion mellan våld som uppfattas som 

avsiktligt eller oavsiktligt (Åkerström, 2002 s 517). 

 

I Åkerströms teori kan man urskilja fyra teman som berör personalens uppfattningar kring sin 

arbetssituation. Man ser att personalen (1) normaliserar våldet som de utsätts för. Personalen tillger 

de äldre patienterna en (2) offeridentitet. Personalen framhåller sin egen (3) yrkesidentitet som 

”care givers” samt att de presenterar en (4) hög toleransnivå till vilket våld som de ska stå ut med. 

Vad som är intressant med denna teori är att den har applicerats på en yrkesgrupp som arbetar 

mycket med människor och där våld mot personalen förekommer i relativt stor utsträckning. Det är 

intressant att undersöka om Åkerströms teori går att applicera på soldater och om de fyra teman som 

har urskilts från denna yrkesgrupp även gäller för soldaternas upplevelser av våld i arbetslivet. Jag 

har valt att slå ihop normalisering av våldet och offeridentitet till en underrubrik samt yrkesidentitet 

och toleransnivå till en annan underrubrik. Anledningen till det är att dessa teman flätas samman i 

Åkerströms text och det är därför svårt att göra en distinktion över dessa kategorier var för sig.  

 

Normalisering av våldet & Offeridentitet 

Sjukvårdspersonalen beskriver de äldre patienternas våldsamma beteende utifrån sympatiska termer 

och menar att det finns underliggande motiv till deras aggression. Enligt Åkerström innebär detta att 
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personalen normaliserar och försöker rättfärdiggöra de äldre patienternas våld mot personalen 

(Åkerström, 2002, s 523). Enligt Åkerström så uppfattar personalen våldet som riktas mot dem 

utifrån två tematiska beskrivningar. För det första uppfattar personalen våldet som en naturlig 

reaktion i relation till den miljön de äldre patienterna befinner sig i. Den andra beskrivningen rör sig 

kring att de äldre patienternas aggressiva beteende inte är direkt riktat mot sjukpersonalen 

(Åkerström, 2002, s 523 & 525). Att personalen förhåller sig förlåtande till de äldre patienternas 

våld beror på att våldet uppfattas som ett uttryck för ett naturligt mänskligt beteende där den 

mänskliga naturen beskrivs som imperfekt men även som begriplig (Åkerström, 2002, s 524).  

 

Soldater som befinner sig på mission har stridskontakt med fienden men även en fysisk kontakt med 

civilbefolkningen. Att soldaterna har stridskontakt med fienden innebär i dagens krigsföring att 

detta mycket sällan innebär en personlig kontakt med kombattanten. Enligt teorin kan det innebära 

att soldaterna inte ser våldet som personligt riktat, speciellt vid de tillfällen som man blir beskjuten 

från ett långt avstånd. Soldaterna har även viss kontakt med civilbefolkningen och för vissa av 

soldaterna tillhör den civila kontakten de vanliga arbetsrutinerna. Att civilbefolkningen visar ett 

aggressivt beteende mot soldaterna kan soldaterna i likhet med sjukvårdspersonalen tolka som en 

naturlig reaktion till den misär som civilbefolkningen i krigsdrabbade länder befinner sig i.  

 

Sjukvårdspersonalen beskriver sig som lämpliga ”objekt” för det våld som de äldre patienterna 

uttrycker på grund av känslor som rädsla för döden (ibid). Återigen normaliserar personalen det 

våld som de utsätts för under arbetstid genom att visa förståelse för patienternas inre frustation. Som 

soldat i ett krigsdrabbat land kan det finnas en inre bild av att se sig själv som ett lämpligt ”objekt” 

till en uppvisad frustration från civilbefolkningen. Soldaterna kan även se sig själva som lämpliga 

”objekt” för fienden då de är på plats för att bekämpa den uttalade fienden, vilket innebär att viss 

stridskontakt kan förväntas. 

 

Åkerström finner att aktörerna bakom en våldsam handling avdramatiseras och sjukvårdspersonalen 

framhåller att det finns en skillnad på att bli slagen av en 80 åring (som knappt kan lyfta sin hand) 

och en 30 åring. Sjukvårdspersonalen tillger individen bakom ett agerande en identitet som svag 

och hjälplös. (Åkerström, 2002, s 521-522). Genom att tillge en annan person en offeridentitet kan 

det leda till att våldet avdramatiseras. Med tanke på att äldre patienters aggressiva beteende inte 

faller inom ramen för ett ”normalt” våldsbeteende så ser man inte de äldre patienternas agerande 

som personligt riktat (Åkerström, 2002, s 522). Missioner som svenska soldater åker på har alltid 

stöd från FN och är sanktionerade för att individer i landet behöver humanitär hjälp. Det innebär att 

soldaternas största uppgift är att skydda civilbefolkningen som uppfattas som svag och hjälplös. Det 
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kan därför falla sig naturligt för soldaterna att tillge civilbefolkningen en offeridentitet, speciellt då 

soldaterna ser och upplever den misär som civilbefolkningen lever i.  

 

Yrkesidentitet & Toleransnivå 

Forskning om uppfattningen av våld inom andra yrkeskategorier visar att gränsen för vad som 

uppfattas som våld skiljer sig för olika yrkesgrupper. Yrkespersoner inom exempelvis polisen 

beskriver våld som en naturlig del i arbetslivet och att våld normalt brukas när situationen kräver 

det. Det skiljer sig från allmänhetens uppfattning där våld inte är en normal företeelse (Åkerström, 

2002, s 519). Enligt Åkerström visar detta på att vissa yrkesgrupper bagatelliserar utsattheten för 

våld inom arbetslivet (ibid). Polisen är en yrkesgrupp som i likhet med soldater får bruka våld när 

situationen kräver det, detta inom en ram för vad som är tillåtet och inte. Det kan vara så att 

soldaterna förhåller sig till att beskriva våldet som en naturlig del av yrket. Om våldet beskrivs som 

en naturlig del så kan det bero på att individen har skapat en yrkesidentitet där man bagatelliserar 

det våld som man kommer i kontakt med.    

 

Respondenterna i Åkerströms forskning avdramatiserade våldet som de utsätts för, genom att 

beskriva det våld som de utsätts för inte faller inom ramen för vad individen själv uppfattar som 

”normalt” våld. De olika situationerna personalen upplever beskrivs som en del av arbetsrutinerna 

samt att vara påfrestningar som en sjukvårdare bör tåla och kunna hantera professionellt 

(Åkerström, 2002, s 521). Personalen beskriver att våld riktat mot äldre patienter är ett problem 

inom sjukvården. Personalen hävdar att personer som begår övergrepp mot äldre patienter inte är 

lämpliga för sjukvårdsyrket. Dessa personer hade lågt tålamod och detta låg som grund till 

övervåldet riktat mot de äldre (Åkerström, 2002, s 529). En bra vårdare var enligt respondenterna en 

person med hög toleransnivå som bidrar till en lugn atmosfär (ibid).  

 

När man förhåller sig till en yrkesidentitet kan det vara så att ens normala gränsnivå till utsatthet för 

våld ökar eller minskar. Som soldat kan man befinna sig i miljöer där man utövar och även blir 

utsatt för våld. Det är därför intressant att undersöka om soldaterna i likhet med sjukvårdare har en 

tämligen hög toleransnivå till våld. Det är även intressant att se var soldaternas gräns för att bruka 

eget våld befinner sig och om en eventuell hög toleransnivå ingår i vad individen uppfattar som 

yrkeskompetens.  

 

Vissa yrkeskategorier har intresse av att belysa att våld är ett dagligt problem inom deras yrke. 

Detta görs för att hävda sin professionella kompetens och för att bevara illusionen av att yrket är av 

dramatisk och farlig natur (Åkerström, 2002, s 531). Om soldaterna beskriver sitt yrke som att vara 
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av farlig natur kommer intervjuerna ge mig en referensram över hur det eventuella våldet beskrivs 

samt hur individerna tacklar och förhåller sig till det. Det kan även vara så att det finns andra typer 

av utsatthet som soldaterna framhåller som mer påfrestande än det direkta våldet. Enligt Åkerström 

leder en beskrivning av de äldre patienternas agerande som en våldshandling till att personalens 

yrkeskompetens ifrågasätts. Om personalen positionerar de äldres agerande som en direkt 

våldsutövning riskerar personalen att beskriva sig själva som offer och patienterna som förövare. 

Problemet med detta är att personalen riskerar att underminera sin yrkeskompetens eftersom 

personalens uppgift är att vara ”care givers”. Mottagandet av slag och annan form av våld anses 

ingå i deras arbetsuppgifter (Åkerström, 2002, s 532).  

 

3. Definitioner av våld och utsatthet  
Utsatthet innefattar händelser som inte behöver vara av våldsam karaktär. Det kan vara psykiskt 

påfrestande händelser som exempelvis ett möte med den lokala befolkningen som visar på stort 

missnöje med soldatens närvaro.  

Enligt ILO (International Labour Organisation) är hot och våld i arbetslivet ”any action, incident or 

behavior that departs from reasonable conduct in which a person is assaulted, threatened, harmed, 

injured in the course of, or as a direct result of, his or her work.” (Chappell & Di Martino, 2006, s 

30). Det är dock svårt att definiera vad våld i arbetslivet är då olika yrkesgrupper samt individer har 

skilda uppfattningar om vad som kan betraktas som våld eller hot (Viitasara, 2004, s 13).  Jag 

avgränsar mig till att fokusera på utsatthet för våld i arbetslivet genom att låta definitionen innefatta 

både psykiskt och fysiskt våld baserat på soldaternas egna upplevelser.  

 

4. Soldatyrket- en bakgrund 
För att förklara utvecklingen av soldat som yrkeskategori använder jag mig av riksdagens antagna 

regeringspropositioner ”Ett användbart försvar Prop. 2008/09:140” och ”Den svenska 

veteransoldatpolitiken Prop. 2009/10:160”. De två propositionerna belyser försvarsmaktens 

förflyttning från en invasionsförsvarsorganisation till en insatsorganisation samt vikten av att 

personalen på bästa sätt omhändertas före, under och efter en insats. Anledningen till att jag valt att 

använda mig av politiska beskrivningar är för att läsaren ska få en bredare förståelse för den ”nya” 

soldatyrkeskategorin och en inblick i de politiskt uttalade direktionerna för soldatyrket, vilka 

resulterar i att denna yrkeskategori löper stor risk att komma i kontakt med våld under arbetstid.  
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4.1 Ett användbart försvar 
Propositionen identifierar att utmaningarna och hoten mot medborgarnas säkerhet är föränderliga, 

gränslösa och komplexa. Detta innebär att det ställs nya krav på försvarsmakten. Utvecklingen från 

att vara en invasionsförsvarsorganisation till en insatsorganisation kräver att myndigheten har ett 

förband som är omedelbart användbart och tillgängligt för att genomföra insatser såväl nationellt 

som internationellt. En invasionsförsvarsorganisation innebär att Sverige tidigare hade anställda 

militärer med prioritering att identifiera hot mot den svenska staten samt stå i beredskap för att 

skydda Sverige från eventuell invasion. Sverige har inte identifierat några hot om invasion från 

andra länder men däremot har man bedömt att hoten mot den svenska säkerheten är gränslös och 

visar sig genom exempelvis terrorism som har sitt fäste i fattiga, krigsdrabbade länder. Efter denna 

bedömning fann den Svenska staten att det ligger i Sveriges intresse att främja internationella 

insatser och därför omstrukturera det svenska försvaret till att vara en insatsorganisation som verkar 

utanför Sveriges gränser (Prop. 2008/09:140 s 2, 5 & 9).   

 

Principen om skyldighet att skydda antogs av FN:s medlemsstater år 2005. Skyldigheten att skydda 

syftar till varje enskild stats ansvar att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsförbrytelser och 

brott mot mänskligheten. Om staten misslyckas med att skydda sin befolkning har det 

internationella samfundet och därmed Sverige en kollektiv skyldighet att agera mot detta i linje med 

säkerhetsrådets beslut om intervention (Prop. 2008/09:140 s 15 & 19). Det finns ingen uppdelning 

av en nationell insatsorganisation och en särskild utlandsstyrka. Detta innebär att fler personer ska 

stå i beredskap för att delta i internationella insatser. Det militära försvaret ska verka med andra 

styrkor för att främja säkerheten och stabiliteten i omvärlden (Prop. 2008/09:140 s 8). Sveriges 

engagemang i internationella fredsfrämjande insatser har ökat och ska fortsätta öka, det senaste 

exemplet är Sveriges deltagande i Libyen. Jämfört med en invasionsförsvarsorganisation där risken 

för att personalen blir utsatt för våld bedöms som liten, så innebär förskjutningen till att vara en 

insatsorganisation att personalen löper större risk att utsättas för olika typer av våld.  

   

4.2 Den Svenska veteransoldatpolitiken 
Försvarsmaktens internationella verksamhet innebär att insatsförbanden ska vara utformade för att 

kunna hantera krishanteringsuppgifter från förtroendeskapande, konfliktförebyggande, humanitära 

och fredsbevarande uppgifter till fredsframtvingande insatser. Det innebär att nya krav ställs på 

myndigheten och insatspersonalen. Den svenska veteransoldatpolitiken framhåller riktlinjer för hur 

personalen på bästa sätt ska omhändertas före, efter och under en insats. Enligt propositionen är 

Försvarsmakten i huvudsak ansvarig för att personalen innan insats ges en förberedande utbildning i 

stress- och krishantering. Myndigheten ansvarar även för att information om vad en insats innebär 
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och påfrestningar som följer av detta ges till soldaten och dennes anhöriga. Under insatsen ska 

uppföljnings- och avlastningssamtal genomföras vid behov. Försvarsmakten är ansvarig för att 

identifiera soldater som drabbats av fysiska och psykiska besvär under och efter insatsen. Enligt 

propositionen är det Försvarsmaktens uppgift att tillhandhålla samtal och avlastningssamtal samt 

stödja individens återgång till normalt arbetsliv (Prop.2009/10:160 s 135-136).  

 

Enligt propositionen leder en fördjupad kunskap till ett ökat stöd för den utsända personalen. 

Fredsfrämjande insatser kommer med hjälp av en fördjupad kunskap ses som en naturlig del i den 

svenska vardagen och detta innebär att det kommer finnas bättre grund i samhället för att lämna 

stöd när oriktig kritik riktas mot den enskilde eller insatsen (Prop.2009/10:160 s 185). I 

propositionen konstaterar regeringen att det förekommer att svenska och internationella förband, 

enskild militär personal eller anhöriga i medierna framställs i en ofördelaktig dager eller som 

brottslingar trots det faktum att de följt internationell och nationell rätt och fullgjort en ålagd 

uppgift.  

 

Man kan fråga sig vad som anses vara ”oriktig” kritik då detta inte framkommer i propositionen. 

Den politiska texten tenderar att fokusera mer på att erhålla enhälligt folkstöd och partistöd istället 

för att belysa hur soldaterna mår efter en insats. Det redovisas inte någon statistik till varför en 

svensk veteransoldatspolitik är viktig för individen. Jag förhåller mig kritisk till båda 

propositionerna och vill problematisera det faktum att man talar om ökad förståelse för insatser 

genom ökad öppenhet men faktiskt inte redovisar hur den upplevda utsattheten hos soldater ser ut. 

Jag ställer mig frågande till om en sådan undersökning ens besitts av Försvarsmakten. Efter att ha 

försökt fått tag i material från Försvarsmakten angående soldaters välmående men inte lyckats så 

vill jag hävda att den politiska öppenheten som eftersträvas från Försvarsmakten i propositionen 

inte verkar som den var tänkt.   

 

5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer svensk forskning om soldaters upplevda tillstånd efter utlandstjänst 

presenteras. Det material som presenteras är från tre enkätundersökningar som genomförts av 

Försvarsmakten samt från Officersförbundet. Två internationella studier om FN soldaters utsatthet 

för våld och vilka komplikationer detta kan ha för individerna presenteras för att få en uppfattning 

om vad det upplevda våldet kan ha för konsekvenser på soldaternas liv efter utlandstjänstgöring.  
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5.1 Svensk forskning om personal i utlandstjänst  
Tre undersökningar har genomförts angående svenska soldaters välmående efter utlandstjänst. 

Officersförbundet har genomfört två medlemsundersökningar år 2003 och 2006. Försvarsmakten 

HR-Centrum har genomfört en undersökning från två insatser som publicerades år 2009. Jag har 

valt att presentera undersökningar om soldaters upplevda tillstånd efter utlandstjänst, då ett 

eventuellt dåligt välmående efter insats kan bero på individens subjektiva upplevda utsatthet för 

fysiskt eller psykiskt våld.  

 

I Försvarsmaktens undersökning av 780 personer rapporterades var fjärde soldat uppleva någon 

form av problem (fysiska, psykiska, psykosociala eller disciplinära) efter utlandstjänsten. I den 

grupp som rapporterade någon form av problem uppgav nära hälften att det rörde sig om 

psykologiska eller psykosociala problem (Britz & Körner, 2009). Officersförbundet, som är ett fack 

och yrkesförbund för militärpersonal, rapporterade att i deras medlemsundersökning som 

genomfördes år 2006 uppgav 28 % av de tillfrågande som tjänstgjort utomlands att de upplevt 

negativa fysiska och psykiska reaktioner till följd av utlandstjänsten (Lundell, Modig & Almering, 

2006). Deras medlemsundersökning år 2003 inriktade sig mer på vilka risk- och stressituationer 

soldaterna kan hamna i under utlandstjänstgöring. Totalt genomfördes 402 telefonintervjuer och sex 

av tio uppgav att de hamnat i situationer med allvarlig risk för att skada sig själv eller någon annan i 

förbandet. På frågan om personerna upplevt någon form av negativa fysiska eller psykiska 

reaktioner efter utlandstjänstgöringen uppgav 9 % att de upplevt reaktioner vid flera tillfällen och 

19 % vid enstaka tillfällen (Lundell, Modig, & Blid, 2003). Ett problem med Officersförbundets 

undersökningar är att de inte definierar vad som är negativa psykiska eller fysiska reaktioner eller 

risksituationer. Det blir därför svårt att uttala sig specifikt om personalens upplevda problem efter 

utlandstjänsten samt vilka risksituationer som soldaterna har upplevt och om våld har förekommit.  

 

Fördelen med Försvarsmaktens undersökning är att man identifierar de psykiska problem som 

soldaterna upplever. Dessa identifieras som ångest, depression, anpassnings- och 

personlighetsproblem. Man finner att de mest förekommande psykiska problemen är 

anpassningsproblem (35 %) samt depression (22 %). De fysiska problemen som man valt att 

kategorisera är trauma, infektion, invärtessjukdomar, ortopediska, neurologiska samt problem med 

rörelseapparaten. Av de fysiska problem som har anmälts så saknas uppgift om diagnos på nära 

hälften av de anmälda fallen (46 %) (Britz, Körner, 2009). Det saknas förtydliganden om varför 

svarsfrekvensen ser ut på detta sätt och det är därför svårt att spekulera kring vilka fysiska problem 

det rör sig om.    
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Enligt Försvarsmaktens undersökning så är risken att drabbas av problem något som skiljer sig åt 

när det kommer till befattning och ålder. Störst risk för att drabbas av problem löper åldrarna 26-39 

(Britz, Körner, 2009). Problematiken i detta är att Försvarsmaktens personal har tidsbegränsad 

anställning och kan som längst vara anställd i tolv år (SR P1 God morgon världen! 27/3/2011). 

Under denna period ska individen delta i minst en utlandstjänstgöring. Om personen i fråga har 

upplevt utsatthet för våld så kan det ha, som presenterat ovan, en inverkan på individens psykiska 

och fysiska hälsa. Detta kan ha en negativ inverkan till individernas integration till arbetslivet. Att 

det inte finns mycket forskning kring soldaters upplevda utsatthet är problematiskt och en 

kartläggning om efterarbetet och soldaternas välmående borde eftersträvas.  

 

5.2 Internationell forskning 
Den svenska forskningen som bedrivs om soldaters utsatthet för våld är jämförelsevis med den 

internationella forskningen undermålig. För att belysa hur utsatta soldater är för våld under 

utlandstjänst presenteras därför en internationell studie av Innes och Barling ”Violence in 

peacekeeping”.  Denna studie undersöker utsattheten för våld av soldater som varit involverade i 

fredsbevarande operationer. I studien finner man från två tidigare studier att majoriteten av soldater 

som deltagit i FN:s fredsbevarande operationer har blivit beskjutna och att nära hälften har bevittnat 

att en kollega eller civilperson har blivit skadad eller dödad som en konsekvens av strid (Innes & 

Barling, 2006 s 312). Detta innebär att risken för FN-soldater att bevittna eller bli utsatta för våld är 

hög. Däremot förhåller sig författarna kritiska till dessa studier då statistiken är samlad från ett urval 

av fredsbevarande soldater från några av de mest våldsamma insatsmiljöerna. Det innebär att man 

inte generellt kan uttala sig om att risken för våld är hög för alla soldater som deltar i FN-

operationer. Utan att generalisera finns det värdefull information om i vilken utsträckning 

fredsbevarande soldater, i vissa fall, är utsatta för våld i samband med utlandstjänst. Forskningen 

tillhandhåller även en värdefull information kring vilken typ av våld soldaterna utsätts för och 

konsekvenserna av detta. 

 

I studien finner man att soldaterna upplever en viss frustration över att det finns en oklarhet i det 

mandat soldaterna har. Det lämnar en diffus bild av ”the rules of engagement”, som i en förlängning 

innebär att det är oklart vid vilka tillfällen soldaterna kan bruka våld och vilken toleransnivå de 

förväntas ha gentemot att bli utsatta för våld. Enligt soldaterna leder detta ofta till tillfällen som 

försätter både soldaterna och civilbefolkningen i fara för sitt liv (Innes & Barling, 2006 s 317). Ett 

oklart regelverk för de insatta militära styrkorna kan ha förödande konsekvenser. Det kan innebära 

att soldaterna riskerar sina liv samtidigt som de misslyckas med att skydda civilbefolkningen från 

krigssituationer.  
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Det är inte ovanligt att civilbefolkningen visar ett hotfullt beteende mot soldaterna vid 

fredsoperationer. Om det finns en oklarhet över vad en soldat ska tåla från civilbefolkningen så kan 

det innebära att en soldat vid en påfrestande situation med civilbefolkningen reagerar med övervåld. 

Soldater som upplever ett negativt möte med civilbefolkningen riskerar vid hemgång att utveckla 

psykiska stressymptom såsom depression och aggressivitet men även (posttraumatisk stress) PTSD 

(Innes & Barling, 2006, s 313). I en annan internationell studie om soldaternas arbetssituation 

hävdar man att PTSD kommer från de stressfaktorer soldaterna upplevt på plats, som är 

miljörelaterade, fysiska, kognitiva och psykiska, även kallat i samlad benämning för ”combat 

stress” (Farley & Catano 2006 s 286).  

 

Den internationella forskningen kring soldaternas upplevda utsatthet visar att individerna som åker 

till ett insatsområde riskerar att få problem senare i livet. Den tidigare forskningen belyser därför 

vikten av att undersöka soldaters egna upplevelser kring utsattheten för våld vid en insats.  

 

6. Metod Kvalitativ forskning 
Syftet med studien är att spegla intervjudeltagarnas egna uppfattningar om utsattheten för våld vid 

utlandstjänstgöring. Då avsikten är att erhålla detaljerade beskrivningar om den upplevda psykiska 

och fysiska utsattheten så motiveras mitt metodval genom mitt sökande efter djupare kunskap om 

soldaters utsatthet för våld vid utlandstjänstgöring (Bryman, 2009, s 300).  

 

6.1 Metod semistrukturerade intervjuer  
Jag använder mig utav semistrukturerade intervjuer där jag utgår från en intervjuguide med fyra 

teman rörande soldatens upplevda utsatthet (se appendix). Motiveringen till att använda 

semistrukturerade intervjuer är att denna metod ger intervjudeltagaren möjlighet att utforma egna 

svar och reflektioner kring ämnet. Det ger mig möjlighet att ställa följdfrågor till sådant som är 

intressant att utveckla samt att under intervjumomentet lämna plats för diverse sidospår som kan 

vara en fördel till kunskapsproduktionen (Bryman 2006, s 301).  

6.2 Förförståelse 
Inför examensarbetet använde jag mig av metodkursens intervjumoment för att erhålla en djupare 

kunskap och i viss mån kunna kartlägga det våld som soldaterna utsätts för under 

utlandstjänstgöring. Följande citat är från en intervju med en yrkesofficer som är verksam inom 

Försvarsmakten och under ett flertal år har arbetat i utlandstjänstgöring.  
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”Åker man ner till Afghanistan som soldat för att samoperera med de afghanska 

säkerhetsstyrkorna och ingå i OMLT (operational mentoring liaison team) så råder det ingen 

tvekan om att soldaten kommer att komma i stridskontakt.” 

 

”Om man åker ner som skyttesoldat till Afghanistan idag, så kommer du att hamna i strid, den 

beredskapen måste du ha.” 

 

”Jag tror de flesta som åker ner till Afghanistan någonstans har uppfattningen om att göra en 

god gärning, hjälpa afghanerna och att det ska bli ett bättre samhälle. När du då går in i ett 

samtal där du upplever eller tror att du ska få en positiv respons och går därifrån med att 

samtalet gått jättefel, tror jag tar mycket hårdare på dig som individ än den fysiska 

beskjutningen, den är du mentalt förberedd på. Samtalet som gick fel är jättesvårt att mentalt 

förbereda sig på.” 

 

Under intervjun förstod jag att risk för att en soldat ska utsättas för våld kan beräknas som hög. Jag 

fick en känsla av att den direkta beskjutningen inte är lika påfrestande som ett negativt möte med 

civilbefolkningen. En soldat som åker till ett insatsområde har en förhoppning av att göra en 

skillnad och när en påtaglig skillnad inte går att urskilja kan det vara påfrestande för individen. 

Intervjun ligger således som min förförståelse samt som grund för utformandet av min 

intervjuguide.  

 

6.3 Urval och tillvägagångssätt 
Jag har genomfört fem semistrukturerade intervjuer med soldater som varierar i ålder, befattning, 

aktuell anställning, insatsområde vid utlandstjänst samt tidpunkt för utlandstjänst. En av dessa 

intervjuer ägde rum per telefon. Telefonintervjun var likadant upplagd som de andra intervjuerna. 

Samma intervjuguide användes och den enda skillnaden var att telefonintervjun inte spelades in. 

Fördelen med en telefonintervju är att man inte begränsar sig geografiskt till sina intervjudeltagare. 

Att man inte har en fysisk kontakt till sin intervjudeltagare kan innebära att intervjudeltagaren visar 

en större öppenhet i sina svar. Nackdelen med denna metod är att intervjuaren endast har rösten att 

förlita sig på och har ingen möjlighet att läsa och tolka intervjudeltagarens kroppsspråk (Kvale & 

Brinkman 2009, s 128-129).  

Gemensamt för intervjudeltagarna är att de genomfört minst en utlandstjänst samt arbetar eller har 

arbetat inom Försvarsmakten. Anledningen till att jag har valt att intervjua personer som både 

arbetar och inte arbetar inom Försvarsmakten är att jag eftersträvar att erhålla en bredare kunskap 

om vad utlandstjänstgöringen kan innebära för individens psykiska och fysiska välmående. Om mitt 

urval enbart fokuserar på soldater som är verksamma inom Försvarsmakten kan detta innebära att 

svaren enbart förhåller sig till soldaternas yrkesidentitet och inte till individernas personliga 

identitet. Upplevelserna som soldaterna reflekterar kring kan skilja sig åt beroende på om man är 

verksam inom den militära miljön efter utlandstjänstgöringen eller inte.  
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Urvalsmetoden är ett så kallat snöbollsurval eller med andra ord ett slags bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att urvalet består av individer som har funnits tillgängliga för mig under urvalsprocessen 

(Bryman, 2006 s 114). Problem som uppstår med bekvämlighetsurval är att individerna inte är 

representativa för resten av populationen. Men syftet med pilotstudien är inte att kunna generalisera 

de resultat som presenteras utan att kartlägga upplevelser av våld inom soldaternas arbetsliv. Under 

urvalsprocessen kontaktade jag ett visst antal personer som var relevanta för min studie, med andra 

ord soldater som gjort utlandstjänst. Jag kontaktade Försvarsmakten först, där jag etablerade god 

kontakt med en av mina intervjudeltagare. Denna person har sedan hjälpt mig att få tag i ytterligare 

intervjupersoner. Jag hade även turen att en av mina kurskamrater hade ett antal bekanta som gjort 

utlandstjänst och genom honom har jag fått kontakt med personer som inte längre är verksamma vid 

Försvarsmakten. I tredje led har jag fått kontakt med ytterligare relevanta intervjudeltagare. Jag 

kontaktade även en svensk krigsreporter som förmedlade vissa av sina kontakter till mig. Fördelen 

med att vända sig till flera instanser för att få kontakt med potentiella intervjudeltagare är att 

deltagarna är oberoende av varandra och därför inte kan påverka varandra. I en förlängning stärker 

detta urval studiens giltighet (Bryman, 2006 s 115).  

Intervjuerna ägde rum antingen på Försvarsmakten, individens arbetsplats eller på privat bokade 

mötes rum. Intervjudeltagarna fick själva bestämma vilken plats de föredrog och jag hade 

möjligheten att boka mötes rum i centrala Stockholm.   

Min intervjuguide är tillsynes väldigt omfattande och som läsare kan man få intrycket av att mina 

intervjuer tagit väldigt lång tid att genomföra. Mina intervjuer har tagit mellan trettio minuter och 

tre timmar att genomföra beroende på interaktionen mellan mig och mina intervjudeltagare. De 

intervjuer som tagit kortare tid beror inte på att dessa individer har varit mindre utsatta för 

påfrestande situationer i samband med sina utlandstjänstgöringar. Under vissa tillfällen var det svårt 

att få deltagaren att utveckla sina svar och detta berodde antingen på att svaren var tillräckligt 

uttömmande eller att personen inte ville reflektera vidare på situationen eller svar till frågan. Jag 

svarade på tillfällen som jag uppfattade som en signal till att ”lämna ämnet” genom att inte fråga 

vidare. En av intervjuerna fortlöpte i tre timmar och anledningen till detta var att intervjun övergick 

till ett samtal av närmast terapeutisk form. Jag fann att intervjudeltagaren upprepade gånger 

återkom till samma teman och intervjudeltagaren sökte efter en försäkran att just hans berättelse 

skulle bli hörd. Denna situation var extremt påfrestande för mig som intervjuare och säkert för 

intervjudeltagaren som på ett sätt återupplevde gamla påfrestande situationer.    

Min föreställning om intervjumomentet var att jag skulle ha svårt att erhålla uttömmande svar från 

intervjudeltagarna. Det visade sig under intervjuerna att så var fallet och det var svårt att få 
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intervjudeltagarna att utveckla sina svar och få dem att reflektera över utlandstjänsten och deras 

individuella upplevelser. Samtliga intervjuer gav fyllig information och tillät studien sätta fart åt rätt 

riktning, men som sagt var vissa individer mer fåordiga än andra.  

Inspelning av intervjuerna var ej ett krav, däremot har de intervjuer som spelats in varit av stor hjälp 

för arbetet genom att de tillåter en att gå tillbaka till intervjumomentet och reflektera över svaren 

och minnas tillbaka till intervjusituationen. Den intervjun som inte spelades in var telefonintervjun 

och anledningen till detta var att jag inte behärskade tekniken att spela in en intervju över telefon.  

 

6.4 Maktaspekter 
När man använder sig av den kvalitativa intervjumetoden reflekterar man över de strukturella 

positionerna i intervjun, varav man ser till maktförhållandet mellan intervjuare och intervjudeltagare 

samt dess inverkan på kunskapsproduktionen. Forskarens uppgift är att ställa frågor och 

intervjudeltagarens uppgift är att besvara dem. Mellan en forskare och en intervjudeltagare finner 

man en asymmetrisk maktrelation. I mitt fall hade jag en vetenskaplig kompetens på det som skulle 

undersökas, jag hade även en mer eller mindre ”dold dagordning” i min intervjuguide. Därför valde 

jag att börja med vissa frågor för att sedan ha som förhoppning att detta kunde glida över till de 

frågor som var av mer känslig natur. Jag har även ett tolkningsmonopol av intervjupersonens 

uttalanden. Något som jag ser som ett privilegium och kommer i största mån påminna mig själv om 

detta för att hela tiden försöka gå in med ett objektivt synsätt (Kvale & Brinkman, 2009, s48-49).  

En forskare bör reflektera över att det mycket väl kan te sig att Intervjudeltagaren medvetet eller 

omedveten uttrycker vad hon eller han tror att intervjuaren vill höra. Vissa av soldaterna har varit 

oroliga över att deras uttalanden ska tolkas och oansvarigt rapporteras. Jag har fått vara väldigt noga 

med att informera om nyttjandekravet samt om att detta är en studie och inte en 

kvällstidningsartikel.  

 

Då studien undersöker soldaters utsatthet för våld har det varit av stor vikt för mig att skapa en 

dominansfri zon av samförstånd och empati. I vissa fall frågade intervjudeltagarna om min åsikt 

gällande länder som Sverige opererar i och jag var väldigt noga med att poängtera att jag inte la 

några politiska värderingar kring individernas beslut om utlandstjänstgöring. En tolkning är att 

individerna bakom intervjuerna kände att de hade gjort en bra insats för mänskligheten och genom 

att skapa en neutral miljö för soldaterna hoppas jag att de kände sig trygga under intervjuerna 

(Kvale & Brinkman, 2009, s 48-50).  
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Vissa av intervjuerna gjordes med personer som är och har under längre tid varit verksamma inom 

det svenska försvaret. Deras position inom det svenska försvaret innebär att personerna till viss del 

är tränade till att besvara frågor angående Sveriges deltagande i insatsområden. Dessa intervjuer vill 

jag kalla elitintervjuer. Detta innebär att maktförhållandet mellan forskaren och deltagaren kan 

upphävas på grund av maktpositionen och expertis intervjudeltagaren besitter. Eliter är vana vid att 

besvara frågor om åsikter och upplevelser kring deras expertområden och det var därför viktigt att 

jag var sakkunnig inom området och behärskar det tekniska språket (Kvale & Brinkman, 2009, s 

163). Även om maktpositionen mellan oss inte var påtaglig eller synlig så har mina reflektioner 

efter intervjun lett till att jag skulle vilja hävda att intervjudeltagaren hade en överordnad dold 

maktposition under intervjutillfället.  

 

6.5 Etik 
Innan intervjuerna beaktade jag informationskravet och informerade intervjudeltagarna om studiens 

syfte samt att intervjun var frivillig och att de besitter rättigheten att avbryta intervjun när de vill. 

Jag informerade om att intervjun inte skulle användas i annan form än utbildnings- och eventuellt 

framtida forskningssyfte, vilket innebär att jag uppfyllde vetenskapsrådets nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 7 & 14). Jag övervägde även samtyckeskravet i och med att 

intervjudeltagarna självständigt fick bestämma hur länge och på vilka villkor intervjun skulle äga 

rum. (Vetenskapsrådet, 2002, s 10).  

 

Information som deltagarna sa var ”off the record” har delvis tagits bort i forskningsmaterialet efter 

överväganden om informationen skulle gagna kunskapsproduktionen eller skada individen. Under 

två tillfällen har jag valt att ta bort en viss del av informationen efter intervjudeltagarens önskemål. 

Konfidentialitetskravet var av stor vikt i denna intervju, alla uppgifter som skulle kunna identifiera 

en intervjudeltagare har avidentifierats vilket innebär att det är omöjligt för en utomstående läsare 

att identifiera Intervjudeltagaren. Då början av intervjuerna skulle kunna göra det möjligt att 

identifiera personerna har enhet, betäckning och annan information tagits bort för att garantera 

deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, 2002, s 12). Under ett tillfälle övergick intervjun till ett 

samtal av nästan terapeutisk form. När man intervjuar individer om deras utsatthet för våld är det 

inte omöjligt att vissa individer reagerar starkare än andra. Som forskare har man ett visst ansvar för 

de personer som man intervjuar. När man märker att vissa individer har ett behov av professionell 

hjälp kan det vara lämpligt att ha en terapeut i beredskap och erbjuda intervjudeltagaren denna form 

av samtal.    
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6.6 Validitet och reliabilitet 
När man ser till en studies validitet så frågar man sig ”om undersökningen undersöker vad den 

försöker undersöka?”. När man använder sig av intervju som metod kan ”sanningen” i ett svar 

ifrågasättas. Med andra ord kan man ifrågasätta soldaternas svar på frågan om utsatthet för våld 

inom arbetslivet och fundera på huruvida det överensstämmer med det faktiska förhållandet (Kvale 

& Brinkman 2009, s 270). Att undersöka det faktiska och ”sanningsenliga” förhållandet för soldater 

och deras utsatthet för våld inom utlandstjänstgöring har inte varit syftet med studien. Syftet med 

studien har varit att spegla soldaternas egna upplevelser av våld inom arbetslivet. Genom mina 

intervjuer har jag fått svar på vad individerna själva upplevde som påfrestande, utsatta situationer 

under utlandstjänstgöringen. Efter en kritisk genomgång av mitt arbete och intervjuguide vill jag 

hävda att studien undersöker vad den försöker undersöka. Jag använder mig av en teoretisk 

begreppsapparat och genom detta stärks studiens giltighet samt undanröjer risken för att studien 

formas till att vara av journalistisk art.  

 

Studiens reliabilitet syftar till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. När man talar om 

studiens reliabilitet så ifrågasätter man om studiens resultat kan reproduceras av andra forskare vid 

en annan tidpunkt (Kvale & Brinkman 2009, 263). Den här studien kommer inte att kunna 

reproduceras med tron att erhålla samma resultat. Den semistrukturerade intervjuguiden lämnar 

stort utrymme för tolkning samt utrymme för att ställa frågor som i första ögonblicket inte rör de 

teman som ingår i guiden. De svar jag har erhållit kan mycket möjligt komma från frågor som ställts 

utanför intervjuguiden. Då syftet är att spegla soldaternas egna upplevelser så är det inte troligt att 

en annan forskare ens kommer i kontakt med en person som har tillhört samma insatsområde eller 

pluton. Det innebär att jag inte kan generalisera resultaten och uttala mig om soldaters utsatthet för 

våld i arbetslivet, jag kan däremot tillföra en kunskap om dessa specifika soldaters utsatthet och 

vilken inverkan den har haft i individens liv.   

 

6.7 Analysmetod 
Av de fem genomförda intervjuerna har fyra spelats in och delar av materialet har transkriberats. 

Vid Telefonintervjun, som inte spelades in, så fördes anteckningar under hela intervjun och citat 

kommer att kunna avläsas i resultatavsnittet. Då jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjuguide var det viktigt att materialet under ett flertal tillfällen avlyssnades för att skapa en 

helhetsbild. Med hjälp av en tematisk analys sökte jag teman som kunde kopplas till studiens 

teoretiska utgångspunkt samt frågeställningar (Bryman, 2002, s 405). Syftet med att använda sig av 

ett tematiskt analysverktyg är att intervjumaterialet kräver en komplicerad tolkning och 

kategorisering för att förstå vad intervjudeltagaren menar med sina svar.  
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Jag är medveten om att som forskare har man tolkningsföreträde och det kan innebära att vissa 

latenta budskap missas vid genomgång av materialet. Citaten kommer i största mån att återskapas, 

men i vissa fall förkortas. Anledningen till detta är att tal som skrivs ner till text kan vara svårt att 

utläsa för en utomstående läsare. Jag är försiktig med att korta ner intervjucitaten då det är 

soldaternas upplevelser som ska speglas och därför är det viktigt att jag i största mån inte tolkar 

deras citat och riskerar att de tas ur sin kontext. Genom att redovisa mina slutsatser utan att citaten 

dras ur kontext ökar studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2009, s 300-301).  

 

Vid genomgång av materialet fann jag sex återkommande teman. Fyra av dessa teman är kopplade 

till min teoretiska utgångspunkt och två är kopplade till studiens frågeställningar. I resultat- och 

analys avsnittet kommer intervjudeltagarna att refereras till som X1-X5. Det ska vara omöjligt för 

en utomstående att kunna identifiera intervjudeltagarna kön då det inte är relevant för studien.   

 

7. Resultat Intervjuer 
Efter genomgång av intervjuerna fann jag sex återkommande teman. Soldaterna visade en stark 

förankring till sin (1) yrkesidentitet. Soldaterna tillgav civilbefolkningen en (2) offeridentitet. 

Soldaterna (3) normaliserar våld som dem utsätts för under utlandstjänstgöring. Soldaterna har en 

(4) hög toleransnivå till civilbefolkningen men en nästintill obefintlig toleransnivå till 

kombattanterna. Soldaterna känner en (5) maktlöshet kring det våld, som inte är riktat mot dem, 

men som de upplever under utlandstjänstgöringen. I samband med hemkomst visar soldaterna både 

(6) fysiska och psykiska stressymptom i samband med utlandstjänstgöringen. Fast citaten skiljer sig 

från sjukvårdspersonalens berättelser har flera intervjudeltagare berört teman som kan kopplas till 

den teoretiska utgångspunkten. De sex teman som återfinns i resultatdelen presenteras separat då en 

tematisk koppling var svår att urskilja. Resultatavsnittet redogör i huvudsak för soldaternas 

upplevelser och analysen av materialet återfinns under ett särskilt avsnitt.  

 

Normalisering av våld  

Soldaterna väljer att inte se våldet som personligt riktat mot dem som individer. Detta görs genom 

att tillge civilbefolkningen en offeridentitet samtidigt som man avhumaniserar fienden. Avståndet 

mellan kombattanten och soldaten verkar även ha inverkan på att man inte ser våldet som personligt 

riktat. Man får uppfattningen om att kriget styrs som ett datorspel där distansen till vad som är 

verkligt och mänskligt är svåridentifierat. När soldaterna talar om våld som inte direkt riktas mot 

dem men som kan ha riktas mot civilbefolkningen väljer man att presentera händelsen med en viss 

galghumor och poängterar den kulturella skillnaden.   
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X1: ”Jag ser inte beskjutningar som personligt riktade, grunden är, som är dåligt ur ett 

mänskligt perspektiv men effektivt och bra ur ett soldatperspektiv och det är det här med 

avhumaniseringen av fienden. Ser inte det som en individ som försöker döda mig , man kan 

slentrianmässigt säga skägg! Grunden är negativ man tar bort mänskligheten ur fienden, 

risken är att man begår övergrepp för att man inte ser dem som människor, jag vill poängtera 

att jag personligen inte varit med om detta. Men i grunden så är det vi mot dem!” 

 

X2: ”En sjukvårdsgrupp hade hittat en brännskadad liten tjej i en by, som ingen kändes vid, 

hon var allvarligt brännskadad. Så de tog hand om henne. Efter ett tag kommer en gubbe och 

säger det här är min dotter och när ni har tagit hand om henne och fixat henne så kan jag ta 

med henne hem!  Hon var fixad och frisk men jätteärrad så hämtar han henne från sjukhuset 

går bakom kvarteret och slår ihjäl henne med en spade och sen åker hem, (skratt) man undrar 

då hur långt har ni kommit och vad gör vi här? Det blir ganska ofta att man skrattar åt det, 

man tycker de är idioter väldigt ofta, man skrattar åt hur sjukt det är”.  

 

X2 ”Man har en helt annan våldsnivå där nere, eftersom man hela tiden är beredd på att ha 

ihjäl folk och va extremt våldsam och det är inte så att man inte tar stryk på krogen utan det är 

på en helt annan nivå, man är hela tiden bered på att potentiellt ha ihjäl en himla massa 

människor och inte för man vill utan för att lösa en uppgift eller ha ihjäl dom för att dom 

försöker ha ihjäl mig. Uppfattar mig inte som utsatt för våld eller hot, däremot var man utsatt 

för väldigt mkt stress och ganska mycket kumulativ stress”. 

 

X3 ”Upplever inte beskjutningar som personligt, man måste se personen, jag blir inte 

beskjuten av en person det är bara kulor i luften. Samma sak att avge eld från min sida som 

jag upplever som ett hot men inte kan identifiera är betydligt enklare än att skjuta någon som 

man står öga mot öga med. Jag blir mer fundersam efter att man har avgett eld jämfört med 

när jag tagit emot det”.  

 

X3 ”När du säger utsatt för våld då upplever jag att du menar att jag blir utsatt för något 

bortom min kontroll. Jag är utsatt för våld om jag går här på stan och någon buse kommer 

fram och klipper till mig. Men att jobba i ett insatsområde där det förväntas att jag ska kunna 

hantera dessa grejer, jag har maktmandat, min utrustning och i jobbet ingår det de facto att 

begränsa våldsutövandet och frågan är vem som utsätter vem för våld. Däremot kan jag vara 

rädd och känna obehag och en försiktighet över hur jag ska agera. Jag har aldrig känt att jag 

blivit oförtjänt utsatt”.  

 

X5 ”När man blir utsatt för strid blir man väldigt uppmärksam och risktänkande man har koll 

på läget fast man hamnar i bakhåll. Man vill ha kontroll! Men jag har aldrig känt mig osårbar, 

Jag är fullt medveten om att livet kan slockna. När jag åkte till Afghanistan visste jag att det 

skulle smälla. Jag trodde inte att alla skulle ta sig hem, vi stred väldigt ofta.  

 

Att normalisera det våld som soldaterna utsätts för verkar vara livsnödvändigt och 

existensberikande. Att befinna sig i en miljö där våld är en del av arbetsrutinen kan leda till att 

våldet i sin kontext måste normaliseras för att ingå i individens vardag.  

Offeridentitet 

När jag frågade om mötet med civilbefolkningen och vad man ska tåla från civilbefolkningen valde 

soldaterna att tala om dem i minst sagt sympatiska termer. Samtliga respondenter tillgav 

civilbefolkningen, oavsett etnicitet och konfliktens art en offeridentitet och framhävde deras uppgift 

till att skydda dem.  
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X1: ”De har bett om vatten i en brunn i 4 år och det händer ingenting, det är självklart att det 

då finns en frustration hos civilbefolkningen”.   

 

X1: ”Man positionerar sig inte som utsatt vid sådana situationer då civilbefolkningen är dem 

som vi är där att skydda”.  

 

X4 Det var en förutsättning för att de (civilbefolkningen) skulle kunna leva överhuvudtaget, 

att vi var där. Man ser det på attityder och vid demonstrationer och vid stenkastning. 

 

X5: ”I bland mötte man barn som hytte med näven, de barnen vill ha hjälp, men man kan inte 

hjälpa dem på alla sätt, jag känner en frustration över detta. I alla strider som jag var i, så var 

jag inte arg på fienden, jag kände inte den ilskan. Men jag ångrar inte någon av talibanerna jag 

skjutit, talibaner är världens avskum”.  

 

Att tillge andra personer en offeridentitet kan innebära att en individ ser sig som skyldig till att 

hjälpa personen ifråga. En offeridentitet kan för soldaten innebära att man avhumaniserar personen 

ifråga och ser personen som ett fromt lamm som till ett högt pris skall skyddas oavsett om det kan 

innebära en fara för soldaten.  

Yrkesidentitet  

Under intervjun markerade soldaten ofta en distinktion till dem själva som civila personer och som 

militärer. Jag fann att yrkesidentiteten genomsyrar individen starkt. Jag skulle vilja förklara mina 

resultat med hjälp av ordspråket ”once a soldier, always a soldier”.  

X2 ”När jag var nere så vara alla så pass beredda, även på stridskontakt, man är där för att 

jobba, man är soldat till yrket. Vi är inte utsatta för brott, det är därför vi är där, det är vår 

uppgift (att hantera våld). Man är där av helt fri vilja”. 

 

X3 ”Jag och en kollega fystränade en runda som vi normalt kunde använda oss av så plötsligt 

blev vi beskjutna och det jag gjorde var att kasta mig i skydd det gjorde inte XX så jag skrek; 

kasta skydd!. Jag hade glömt den situationen om inte personen brukar ta upp det som en 

reaktion; du gjorde ju rätt och inte jag. Och varför gjorde jag det? Jo för att jag är tränad! 

Därför är det viktigt att man drillar in ett beteende. Drill under sådana förhållanden har räddat 

många liv.”  

 

X4 ”Det är ett individuellt, vuxet val man gör, det finns ingen anledning att se det som något 

farligare än andra yrkesgrupper som utsätter sig för risker. Man vet vad det innebär”. 

 

X4 ”Att befinna sig i en militärkontext innebär att man befinner sig i en tradition där styrka 

premieras och svaghet inte premieras, därför blir man på ett vis avtrubbad och kanske inte lika 

stimulerad känslomässigt”.  

 

Materialet visar att den militära yrkesidentiteten är en konstruktion. Syftet med att konstruera en 

soldat är att individen ska överleva plötsliga situationer som kan inträffa vid en insats. Problemet 

med att implementera en yrkesidentitet till det absoluta max är att individen kan få det svårt att 

komma tillbaka till sin civila identitet.    
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Toleransnivå 

Vid frågan om ”var går gränsen?” fann jag en distinktion mellan utövande av våld från civila och 

från fienden. Civilbefolkningen kan i princip provocera soldaten så långt som möjligt, detta kan ske 

i form av bespottning, stenkastning och glåpord. Toleransnivån till fienden är däremot obefintlig. 

Resultaten visar att det finns en förväntan på soldatens yrkeskompetens att bli provocerad till en 

personlig maxgräns utan att bruka någon form av våld som försvar. Om soldaten inte har denna 

självdisciplin (yrkeskompetens) kan det innebära risk för att soldaten begår övervåld mot 

provokatören.   

X2: ”Dom kan pusha oss i princip hur långt som helst (civilbefolkningen), det finns säkert 

någon sorts smärtgräns, nu har det dött för många nu drar vi ut”.  

 

X1 ”I insatsområdet ska soldaterna tåla väldigt mycket, tyvärr så är det så att vi måste ställa 

väldigt höga krav på soldaterna och det går emot rollen vi har hemma där vi inte ställer dessa 

krav. Vi är i världens största väpnade konflikt då måste vi ställa krav på dom som skickas ner 

samtidigt som det är viktigt att det ställs krav tillbaka på Försvarsmakten. Vi är gäster i landet, 

inbjudna till landet, civilbefolkningen ska vi skydda och hjälpa vi ska absolut inte ta någon 

skit från talibanerna då dom skapar otrygghet.” 

 

X1 ”Om civilbefolkningen kastar sten mot oss som svenska soldater så är vi på fisens mosse 

och säkert på fel plats och gör fel saker, däremot stöttar vi den lokala polisen och upprättar 

ordning om det kastas sten mot dem då är det vår uppgift att stötta dem (lokala polisen) och 

då ska vi tåla mycket mycket mer. Men självklart beror det på vart våldet riktas. Man kan inte 

öppna eld mot en civil hursomhelst det är komplext väldigt svårt!”  

 

X3 ”För det första ska de klara av situationen utifrån det som de är tränade och utbildade till 

att göra och det till en rimligt hög stressnivå och utsatthetsnivå, och vad är då rimligt ja det är 

svårt att beskriva då varje situation är unik. Däremot så förväntar jag mig att soldater inte 

överreagerar vid en provokation och det har mycket med disciplinen och självdisciplinen att 

göra. Blir du personligt förbannad på någon som driver en aggressivitet mot en, där måste 

man vara neutral så att man hela tiden upprätthåller ansiktet att inte överreagerar, och gör man 

det så beror det på rädsla eller känslan över att man blir kränkt, och det är ett utav de 

viktigaste kraven som man måste ställa på en soldat. Jag kräver att soldaterna inte ska 

överreagera fast soldaterna är mycket utsatta för provokationer. En överreaktion får förödande 

konsekvenser”.  

 

Uppfattningen kring en soldats toleransnivå är starkt förknippat till den militära yrkesidentiteten. 

Soldaterna nämner att ett av de viktigaste kraven på soldater är att de ska tåla väldigt mycket 

provokationer. Det är intressant att toleransnivån gentemot civilbefolkningen benämns som hög och 

att man samtidigt tillger civilbefolkningen en offeridentitet. Att tillge en grupp av människor en 

offeridentitet och sedan riskera att bemötas av våld från denna grupp måste vara extremt 

påfrestande. Det måste vara svårt för en individ att på ett personligt plan försöka förstå varför en 

grupp människor reagerar negativt till den hjälp som man erbjuder.   

 

Känsla av maktlöshet kring våldet runtomkring 
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Återkommande i intervjuerna är att soldaterna känner en sorts maktlöshet för det våld som finns 

runtomkring. Militärerna identifierar civilbefolkningen som offer samt positionerar soldatyrkets 

viktiga funktion till att kontrollera våldet runtomkring. Att inte kunna skydda civilbefolkningen fullt 

ut leder till att soldaterna beskriver en uppgivenhet kring den uppgift som de är där för att lösa.  

X5 ”Det var en match på torget, Afghanistans nationalsport Buzkashi. Talibanerna är emot 

Buzkashi och de dök upp under matchen och sköt rakt in i folkmassan. Som militär är man 

inte alltid i området och svart på vitt, talibanerna bryr sig inte. Det får mig att känna mig illa 

till mods och maktlös. Man kan bara skydda sig själv och sina kamrater även om det är 

moraliskt förkastligt”.  

 

X2 ”Rent medmänskligt har gränsen gått för länge sen men samtidigt måste man sätta det i ett 

större perspektiv, kvinnor och barn behandlas illa men om jag gör något i en mikrosituation 

får det sådana otroliga verkningar, jag kan inte döma människor efter svenska mått. Man 

känner sig maktlös inte rent våldsmässigt utan framför uppgiften och situationen”.   

 

Alla människor känner någon gång att de inte räcker till och skulle gärna klona sig själva för att 

vara på alla platser där de behövs. Som soldat i ett insatsområde är det omöjligt att förhindra allt 

våld som inträffar. I värsta fall inträffar en attack mot civilbefolkningen när soldaterna inte är på 

plats. Varje attack kommer till soldaternas vetskap och det är inte konstigt att soldaterna känner en 

maktlöshet när de inte lyckas skydda samtliga personer i insatsområdet. Att befinna sig i ett land där 

värderingarna ser annorlunda ut kan vara extremt påfrestande för en soldat som kommer från ett 

land med andra lagar och normer. Att bevittna en typ av våld som man normalt inte är van vid kan 

leda till förödande konsekvenser för individen.      

 

Fysiska och psykiska symptom i samband med utlandstjänstgöring 

Vad som är intressant att undersöka är hur soldaterna mår efter en utlandstjänstgöring, som vi ser 

ovan innebär detta yrke att individen kontinuerligt lever under stress och våldsamma situationer. 

Om man som individ i sitt arbetsliv är frekvent utsatt för påfrestande situationer borde en naturlig 

undran från forskares sida vara; hur mår individen efteråt? 

X1: ”Personligen reagerar min kropp med en förkylning när jag är utsatt för extrem stress, 

hade det vid två tillfällen där nere men även när jag kom hem! Man blir fysisk sjuk, upplevde 

att jag var lättirriterad och hade brist på djupsömn, vanliga enkla symptom på kumulativ 

stress”.  

 

X3 ”Vissa uppdrag så har jag kommit tillbaks och känt vad fan gör jag här i Sverige, det är en 

form av en stressymptom man kan få en form av flyktbeteende. Jag kan inte ge ett rättvisande 

svar men jag har upplevt alla stadierna att jag till slut blev så trött på min tjänst att jag tog 

tjänstledigt och det var även början på slutet på mitt första äktenskap, sen har det blivit en 

avtrubbning efter hand”. 

 

X4 ”Det är svårt att släppa den sociala identiteten av att vara soldat. Det yttrade sig vid något 

tillfälle att jag fick panikångest, då blev jag påmind av läkare att jag blivit utsatt för en extrem 

situation”.  
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X3 Generella saker när man kommer tillbaks är att man jävligt trött, återta vissa rutiner, det är 

ofta enklare när man är ute man lämnar tvätt äter sina måltider bestämmer fysträning det som 

blir svårt är att vara själv.  

 

X3 ”Jag ska inte sticka under stol med att jag efter utlandstjänstgöringen kände obehag. När 

det dunkade till första gången upplevde jag att det var samma smällar som granater som 

brukade hamna nära campen. Jag tänkte, vad fan är det här? Det tar en stund innan man inser 

vad det är och tänker innan, vad fan ska jag göra? ska jag ta mig härifrån?” 

 

X5 ”Känslomässigt inga konstigheter, men jag blir bitter och arg när jag går in på 

Aftonbladets hemsida. Första gången jag kom hem var jag bitter. Svenska befolkningen är 

bortskämd och finns det inga problem så skapar dom problem. Det är oftast media som ansvar 

(för att skapa problem) men dom struntar i det”. 

 

Resultaten visar att ett flertal av soldaterna upplever någon sorts problem vid hemkomst. Det verkar 

som att soldaterna till stor del har svårt att släppa den militära yrkesidentiteten för att återgå till ett 

civilt liv. Om en individ förhåller sig starkt till en identitet kan det vara svårt efter en så pass lång 

tid återgå till ett liv där standardrutiner krävs från sin omgivning.  

 

8. Analys och tillämpning av teori  
Åkerströms forskning om sjukvårdares utsatthet för våld i arbetslivet innehåller vissa teman som 

kan appliceras på soldaternas utsatthet för våld under utlandstjänstgöring. Att soldaternas berättelser 

skildrar andra teman kan bero på att jag och Åkerström ställer annorlunda frågor under intervjun. 

Det kan även bero på att yrkeskategorierna skiljer sig åt. Som sjukvårdare är man inte lika mentalt 

förberedd till att bli utsatt för våld då detta inte ingår i deras arbetsuppgifter. Våldets karaktär skiljer 

sig åt för yrkesgrupperna. Sjukvårdare kommer inte i kontakt med det indirekta våldet, d.v.s. 

soldaternas upplevelser kring det våld som utövas mot civilbefolkningen, i samma utsträckning och 

frekvens. Som soldat i ett insatsområde lever man med en kontinuerligt hög stress under en längre 

tid, till att potentiellt bli utsatt för våld. Gemensamt för yrkesgrupperna är att våldet ofta är av 

impulsiv art.  

Jag finner att båda yrkesgrupperna har en stark association till deras yrkesidentitet. Som sjukvårdare 

beskrivs våldet som att vara en del av arbetet och hävdar sin yrkeskompetens genom att beskriva 

vilka påfrestningar en sjukvårdare bör tåla och kunna hantera professionellt. Toleransnivån hos 

sjukvårdarna är hög och de poängterar att ett stort tålamod och egenskapen till att bidra med 

lugnande effekt är egenskaper hos en bra och utbildad vårdare (Åkerström, 2002, s 521 & 529). 

Soldaterna beskriver en god soldat som en person som ska kunna hantera våld, har ett starkt psyke 

och alltid åtar sig den uppgift som är tilldelas. Då hantering av våld ingår i arbetsrutinerna kan det 
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vara svårt att dra en direkt koppling till sjukvårdarnas yrkesidentitet. I likhet med sjukvårdarna är 

soldaternas toleransnivå gentemot civilbefolkningen hög. Soldaterna hävdar sin yrkeskompetens 

genom att poängtera att det måste ställas höga krav på insatsstyrkorna. En soldat ska besitta en 

självdisciplin mot den aggression som drivs mot en. Soldater är utsatta för provokationer men en 

överreaktion är absolut förbjuden. Återigen är det svårt att dra en exakt parallell till Åkerströms 

teori. Likheter kring toleransnivå och yrkesidentitet går att urskilja. Däremot finner jag att soldater 

hävdar sin yrkeskompetens genom poängtera de krav som måste ställas på soldater. Tillskillnad från 

sjukvårdarna möter soldaterna två olika grupper människor under utlandstjänsten. Soldaterna möter 

civilbefolkningen och kombattanterna. Toleransnivån gentemot kombattanterna är nästintill 

obefintlig. Eftersom att soldaternas uppgift är att skydda civilbefolkningen uppvisas en nolltolerans 

gentemot kombattanterna och tillskillnad från sjukvårdarnas äldre patientgrupp har soldaterna två 

grupper av människor att förhålla sig till.  

Sjukvårdspersonalen beskriver de äldre patienternas våldsamma beteende utifrån sympatiska termer 

och beskriver att det finns underliggande motiv till deras frustration(Åkerström, 2002, s 523). Under 

intervjuerna fann jag att soldaterna beskrev civilbefolkningen med sympatiska termer och i behov 

av skydd. Soldaterna sympatiserade med civilbefolkningens frustration till att inte ha de mest 

grundläggande humanitära resurser, såsom rent vatten. Gemensamt för båda yrkesgrupperna är att 

de positionerar patienterna och civilbefolkningen som utsatta och att uppvisad frustration beror på 

naturliga förklaringar av mänskligt beteende.  

Normaliseringen av våldet återfanns i mina intervjuer med soldaterna och Åkerströms intervjuer 

med sjukvårdspersonalen. Gemensamt för yrkesgrupperna är att våldet avdramatiseras samt 

beskrivs som inte personligt riktade. Sjukvårdarna förhåller sig till att de äldre patienternas våld inte 

är direkt riktat mot dem och våldet är en naturlig reaktion till den miljö som de äldre patienterna 

befinner sig i. Soldaterna har inte samma personliga förankring till våldet som de utsätts för. Man 

talar mer om att kontrollera våldet som riktas mot en. Min tolkning till fokuseringen kring att 

kontrollera våldet är att det ingår i soldaters arbete att kunna kontrollera en stridskontakt och ett 

misslyckande till detta innebär att soldatens yrkeskompetens kan ifrågasättas.  

Sjukvårdares nedtoning av det våld som de utsätts för kan associeras till att våldet inte beskrivs som 

allvarligt eller till att ha påtagliga konsekvenser för personalen (Åkerström, 2002, s 530). Soldaterna 

normaliserar våldet som de utsätts för, däremot nedtonas inte utsattheten eller konsekvenserna kring 

våldet. Intervjudeltagarna hade inga problem med att beskriva det våld som de hade utsatts för 

under utlandstjänsten. De konsekvenser som soldaterna hade upplevt vid hemkomst var av både 

fysisk och psykisk karaktär. Återkommande för soldaterna var bristen på sömn, upplevelse av att 

vara mer lättretlig och en känsla av obehag. Skillnaden på min och Åkerströms studie är att jag 
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fokuserar på konsekvenserna till det våld som man utsätts för under arbetstid.  Jag anser att det är 

viktigt att belysa utsatta yrkesgruppers välmående efter att ha upplevt våld i större eller mindre 

utsträckning. Det ökar kunskapen kring området och tillåter oss fånga upp de individer som mår 

dåligt efter en påfrestande situation.  

Till skillnad från sjukvårdspersonalen upplever soldaterna ett indirektvåld. Det kan vara våld som 

riktas mot civilbefolkningen men även våld som civilbefolkningen riktar mot varandra. Konfliktens 

art har betydelse för vilket våld soldaterna upplever på plats. I resultatdelen finner jag att soldaterna 

upplever en viss frustration kring det indirekta våldet. Detta beror på att man känner en maktlöshet 

för det våld som existerar runtomkring. Som soldat vid ett insatsområde möter man dagligen 

människor som mer eller mindre skadats till följd av konflikten. Att en soldat känner en viss 

maktlöshet kan bero på att soldaten har som intuition att bidra med ett förbättrat samhälle och åker 

hem efter sina fyra till sex månader utan en synlig förbättring till ett säkrare samhälle.    

 

9. Avslutande reflektioner 
Att yrkesgrupper normaliserar det våld som de utsätts för kan ha förödande konsekvens för 

individerna bakom yrkesidentiteten. Att normalisera en våldshandling kan leda till att personen som 

blivit utsatt för våld beskyller sig själv för det våldet som han eller hon utsatts för. Att beskylla sig 

själv för en handling som ligger bortom individens kontroll kan leda till ett destruktivt beteende. Jag 

är förbryllad över att det finns så lite forskning kring svenska soldaters utsatthet för våld och dess 

konsekvenser. Det borde ligga i statens intresse att kontinuerligt bedriva forskning kring svenska 

truppers välmående. Då det sedan tidigare finns uppföljningsprogram för soldater i utlandstjänst 

ställer jag mig frågan varför det inte finns fakta eller forskning baserat på dessa program. Framtida 

forskning borde förhålla sig till konsekvenserna till att bli utsatt för våld under utlandstjänstgöring. 

En upplevelse tolkas olika av olika individer, det är därför viktigt att kartlägga vilka individer som 

kan må dåligt i samband med en utlandstjänstgöring. Även om denna studie fokuserar mer på de 

negativa aspekterna kring utlandstjänstgöring vill jag framhålla att samtliga respondenter är positivt 

inställda till ytterligare utlandstjänstgöring och anser att de har gått starkare ut ur de påfrestande 

situationerna de ställts inför.  
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Appendix 1- Intervjuguide 

 

Hur många utlandstjänster har du varit på? 

Hur många månader (per gång) befann du dig utomlands? 

Varför valde du att ta utlandstjänst? 

Arbetar du inom Försvarsmakten idag? 

Beskriv Försvarsmaktens hemkomstprogram. (möten, enkäter & uppföljning) Vilka frågor berörs? 

Reflektera och beskriv dina egna upplevelser från hemkomstprogrammet.  

 

Under utlandstjänsten diskuterade ni inom plutonen psykiska och fysiska påfrestande händelser 

eller situationer?  

Vilka fysiska påfrestningar upplevde du under din utlandstjänstgöring? (identifiera) 

Vilka psykiska påfrestningar upplevde du under din utlandstjänstgöring? (identifiera) 

Vilka påfrestningar var du förberedd på? 

Upplevde du situationstillfällen som du anser dig inte vara förberedd på? (vilka, varför, reflektioner 

över dessa?) 

Hur upplevde du att civilbefolkningen såg på dig som soldat? På din närvaro? (hur var mötet med 

civilbefolkningen, specifika händelser?) 

 

Föreställningar kring toleransnivå och den upplevda utsattheten 

Vilka påfrestningar anser du att en soldat ska tåla? 

Som privatperson? 

Finns det en gräns för vad ex civilbefolkningen får utsätta en soldat för? (våld som accepteras).  

 

 

Hur upplevde du återgången till ett vardagsliv? 

Upplever du att du har förändrats som privatperson efter utlandstjänstgöringen?  

Har du upplevt några fysiska problem som direkt följd av utlandstjänstgöringen? 

Har upplevt några psykiska problem som direkt följd av utlandstjänstgöringen? 

Hur ställer du dig till att åka på en till utlandstjänst? 

Finns det någonting du vill tillägga?  


