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Militärförband utsätts för olika stressmoment i sitt arbete på insats och 

de behöver optimal förberedelse inför detta, annars kan det få 

katastrofala följder. Föreliggande studie syftar till att fördjupa 

förståelsen för den praktiska och mentala förberedelse 

Försvarsmaktens anställda får inför utlandstjänstgöring och hur den 

hjälper dem att hantera de olika stressmomenten, samt att bidra med 

förståelse för hur man kan utveckla denna förberedelse ytterligare. 

Studien baserades på djupintervjuer med åtta deltagare som tjänstgjort 

i Afghanistan och analyserades med tematisk analys. Resultatet visade 

på hur socialt stöd, kamratskap, erfarenhet, mental beredskap, praktisk 

träning och utbildning gynnar individer i sammanhang med 

psykologisk stress medan oro för anhöriga och maktlöshet 

missgynnar, även om det till stor del är individuellt. Detta diskuteras i 

termer av stress, anpassning, brister, konsekvenser och 

utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Inledning 

Insatsförband utsätts för en mängd olika tillstånd som skapar unika krav i tillvaron, och 

studier har visat att cirka en tredjedel av de som återvänder från insatstjänst drabbas av 

problem med den mentala hälsan (Larner & Blow, 2011). Thompson och McCreary 

(2006) beskriver att 10-50 % av personalförlusten i militära organisationer beror på 

psykologiska skador, och att dessa kan orsaka en försämring i omdöme och prestation. 

Orasanu och Backer (1996) beskriver hur militära insatser och missioner involverar 

livshotande och livsförändrande konsekvenser och regelbundet förekommer mot en 

bakgrund av psykologiska faktorer som osäkerhet, fara, risk och tidspress. Enligt 

Lazarus och Folkman (1984) är stress en funktion av en individs reaktion på betingelser 

i omgivningen, och andra studier har visat att prestationsförmågan försämras i strid och 

andra aktiviteter med hög stressnivå (Orasanu & Backer, 1996) samt i förhållanden som 

upplevs som livshotande (Berkun, 1964). När människor upplever stor rädsla ignorerar 

de ibland den träning de fått och sitt sunda förnuft och får svårt att effektivt processa 

information, och den omedelbara effekten av att befinna sig i en hotfull situation kan 

exempelvis vara en kort, men ibland katastrofal, försämring i beslutsfattandet (Morgan, 

1995). Därmed är det viktigt att förbereda individer som ska arbeta med denna typ av 

arbete.  
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Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning inom området militärpsykologi och en hel del berör stress i 

extrema och livshotande arbetssituationer (Bartone, 1998, Campise, Geller & Campise, 

2006, Marlowe, 1986) eller stress påverkan på prestation (Bergström, 1994, Hancock & 

Szalma, 2008, Orasanu & Backer, 1996). Vad gäller förberedelse inför insats är det 

dock svårare att hitta tidigare forskning. Mulligan, Fear, Jones, Hull, Wessley och 

Greenbergs (2012) studie om postdeployment Battlemind training berör i viss mån 

ämnet men undersöker med enkäter egentligen bara vilken effekt denna typ av träning 

har för att minska påverkan på den mentala hälsan hos Storbritanniens soldater, vilket 

bedömdes enligt Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL–C). Ann Ödlund på 

Totalförsvarets forskningsinstitut skrev 2001 en rapport om psykisk stress i samband 

med internationella insatser med syftet att beskriva sambandet mellan dessa, visa på 

aktuell forskning, samt ge en översiktlig beskrivning hur Försvarsmakten i dåläget 

organiserade hanteringen av detta. Denna rapport baserades dock på en litteraturstudie 

och korta sammanfattningar av representanter på Försvarsmakten.  

Föreliggande studie skiljer sig därför på så sätt att den ser till både praktisk och mental 

förberedelse och baseras på djupintervjuer med individer som tjänstgjort på insats. 

Intervjuerna gör det möjligt att ta del av individernas egna upplevelser och erfarenheter 

på ett sätt som ovanstående forskning inte gjort. Som Ödlund (2001) skriver, är det 

viktigt att kunskapen inom detta område och hanteringen av det utvecklas, då Sverige 

hela tiden står berett att skicka personal till konfliktområden. 

Teoretisk bakgrund 

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress på följande sätt: ”a particular relationship 

between the person and the environment that is appraised by the persona as taxing or 

exceeding his or her resources and endangering his or her well-being”. De menar 

därmed att stress uppstår då individen bedömer en händelse som ett hot mot självet som 

de saknar medel att hantera. Enligt Hancock och Szalma (2008) innebär detta perspektiv 

att det varken är individen eller omgivningen som skapar stress, utan transaktionen dem 

emellan. Denna transaktion uppstår på flera olika nivåer av anpassning, från genetisk till 

social. Hancock och Warms (1989) Maximal Adaptability Model (figur 1) består av tre 

aspekter av stress; input, adaptation och output. Input är faktorer som går att hänföra till 

omgivningen, som oljud, vibrationer eller temperatur. Adaptation består av de 

psykologiska mekanismer som bedömer saker som händer, samt psykologiska 

responser. Output är individens målinriktade beteende och beror på det kognitiva 

tillståndet hos individen. Dessa olika komponenter visar hur det är möjligt att individer 

reagerar olika på händelser, utifrån transaktionen mellan individ och omgivning.  
            
                STRESS SIGNATURE              COMPENSATORY PROCESSES      GOAL-DIRECTES BEHAVIOR 

               INPUT                  ADAPTATION              OUTPUT   
 
Figur 1. Maximal Adaptability Model, av Hancock och Warm, 1989. 

Denna modell har även lyft fram att människor med hjälp av psykologiska mekanismer 

och responser lyckas anpassa sig även i situationer med höga krav, och därmed också 

anpassar sig till stress på ett effektivt sätt. Det är alltså i få situationer som vår 

psykologiska respons misslyckas, men undantaget är ofta militära konflikter enligt 

Hancock och Szalma (2008). De menar att den militära kontexten mer ofta än sällan 

består av fruktansvärda förhållanden som går långt förbi den övre gräns för vad en 
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människa klarar att anpassa sig till på ett psykologiskt plan. Det kan dels handla om 

faktorer i omgivningen, som extrem värme och tung utrustning, och dels psykologisk 

påfrestning i form av överhängande fara och hot. Detta kan leda till katastrofala följder 

för soldaten, som exempelvis mentala breakdowns eller posttraumatisk stressyndrom. 

Forskning visar dock att det finns faktorer som kan främja en lyckad anpassning till 

stresstimuli i stridssammanhang. Exempelvis Selye (1956), en pionjär inom 

stressforskning och stressteori, skiljer mellan distress och eustress. Distress härstammar 

från negativa situationer och händelser som har lett till misslyckad anpassning, och 

eustress har sitt ursprung i situationer och händelser som fått en positiv och önskvärd 

effekt. Selye menar att kontroll är en viktig komponent för utfallet av distress eller 

eustress. I situationer där individen upplevt att den haft kontroll blir resultatet i större 

utsträckning eustress, en upplyft och euforisk känsla, än distress. Distress uppstår oftast 

då individen har upplevt en brist på kontroll. Reaktionen på en händelse är dock 

individuell och en och samma händelse kan framkalla vilken som av dessa två, beroende 

på hur individen tolkar och tar emot händelsen (Lazarus, 1999). Matthews (2008) menar 

att olikheter i soldaters reaktioner kan bero på exempelvis skillnader i träning, 

erfarenhet och personlighet. Krueger (2008) menar att soldaters upplevelse av stress 

dels beror på personen, som exempelvis karaktärsdrag, psykopatologi och tidigare 

erfarenhet, samt dels på den sociala kontexten; hur ledarskapsklimatet och 

sammanhållningen i förbandet är. Han menar att individer i ett förband med stark 

sammanhållning är mer stresståliga och hanterar stressfaktorer bättre än individer som 

saknar den starka sammanhållningen.  

Szalma (2008) visar med Matthews och Zeidners modell The cognitive-adaptive 

framework (figur 2) hur sambanden mellan kunskap, färdighet och handling ser ut, och 

ger en överblick över en stressreaktions alla olika dimensioner. Denna modell visar hur 

en individs biologi, kognitioner, färdigheter och emotioner hänger ihop med dennes 

beteende, beslutsfattande och reaktioner, och demonstrerar hur komplex en 

stressreaktion är. Modellen visar exempelvis hur det adaptiva beteendet genom praktisk 

träning leder till färdigheter, samt hur emotioner och motivation påverkar valet av 

aktivitet och därmed det adaptiva beteendet. Modellen ger inte bara förståelse för hur 

dessa komponenter påverkar varandra utan även hur individuell en stressreaktion är då 

alla dessa komponenter aldrig kan vara exakt desamma för två individer.  
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Även Epsteins forskning (Epstein 1962, Epstein & Fenz 1965, Fenz & Epstein 1967) 

om stressadaption i samband med fallskärmshoppning är relevant för individuella 

skillnader i stressrespons. Hans studier visade tydliga mönster av psykologiska och 

fysiologiska responser som skiljde sig mellan nybörjare och erfarna fallskärmshoppare. 

Epstein (1983) konstaterade att erfarna hoppares ångest och störande känslor 

begränsades av en grundläggande kognitiv beredning och beteendemässiga manövrar, 

och att de därmed hanterade situationen bättre. Thompson och McCreary (2006) menar 

att Epsteins forskning blir applicerbar inom militärpsykologin utifrån fyra aspekter: 

1. Inom båda områdena finns det en länk mellan tankar, emotioner och 

beteenderesponser och vikten att kunna hantera dessa för teknisk kompetens.  

2. Båda miljöerna involverar hög risk och teknisk kompetens, samt kräver kontroll 

över upphetsning. 

3. Deltagarna är i fysiskt god form och motiverade, till skillnad från andra 

stresstudier där deltagarna ofta är patienter med uttalade psykologiska problem. 

4. Fallskärmsstudien utförs under faktiskt utförande av uppgiften och inte efter 

copingsvårigheter uppstått. 

Krueger (2008) presenterar olika psykologiska stressorer som kan uppstå vid 

utlandstjänstgöring; oro över vård och trygghet av ens anhöriga hemma, uttråkning, 

brist på betydelsefullt arbete, tvetydighet kring uppdraget, känsla av isolering, samt 

rädsla för hot. Även Bartone, Adler och Vaitkus (1998) fann stressorer som isolation, 

uttråkning, separation från familj och rädsla för hot och faror, men utöver det även 

tvetydighet och maktlöshet. Andra stressorer som kan härledas till anhöriga är oro över 

att de inte kommer förstå individen och vad denne gått igenom, samt oro över om de 

kommer bli oroliga om individen berättar vad som händer (Merlo, Szalma & Hancock, 

2008). Detta kan i sin tur göra att soldaten undanhåller saker och isolerar sig ytterligare 

från anhöriga som får ännu svårare att relatera till denne vid hemkomst.  

Enligt Driskell och Johnston (1998) kan man genom stress exposure training (SET) 

förbereda individer inför det stessrelaterade arbetet som skall komma. Detta gör man 

genom: 

1. Information Provison: Göra dem bekanta med arbetsmiljön samt utrusta dem med 

grundläggande kunskap om stress, stressymtom och stress förknippad med arbetsmiljön.  

2. Skills Acquisition: Ge dem högpresterande färdigheter så att de kan bibehålla 

effektiviteten i den stressbetonade miljön.  

3. Application and Practice: Låta dem gradvis utöva sina färdigheter i realistiska 

förhållanden och därmed bygga ett självförtroende att kunna prestera.  

Thompson och McCreary (2006) menar att den militära utbildningen traditionellt 

fokuserat på personlig och teknisk färdighetsträning, styrka och uthållighet, samt 

disciplin och lagarbete. Enligt dem erhålls den grundläggande kunskapen genom 

föreläsningar och genomgångar, vilken sedan finslipas genom demonstrationer och 

upprepade övningar. De menar vidare att denna typ av overlearning även kan ha 

psykologiska fördelar då det minskar osäkerheten i de praktiska och tekniska aspekterna 

av uppgifterna genom ökat självförtroende. Thompson och McCreary (2006) 

understryker dock att de psykologiska lärdomarna i den militära kontexten på sin höjd 

blir implicita och att det blir upp till individen själv att lära sig kontrollera tankar och 

känslor. De beskriver vidare hur många individer lär sig dessa implicita lärdomar 
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genom erfarenheter över tid men att individer kommer ha det olika svårt att införskaffa 

sig dessa mentala färdigheter då alla har olika förutsättningar för lärande. Cook, Novaco 

och Sarason (1982) menar att de individer med svårigheter att införskaffa sig dessa 

färdigheter i bästa fall kan skjuta upp sin inlärning och i värsta fall lämnar sig själv och 

sina kollegor i ständig risk, samt kan ha begränsad möjlighet att fortsätta arbeta i det 

militära. Thompson och McCreary (2006) skriver att dessa psykologiska faktorer på 

senare tid fått ett erkännande vilket ledde till att militära organisationer (även svenska 

försvaret) införde så kallade stress management debrifings. De menar att detta är ett bra 

steg på vägen men att det behöver utföras på ett mer pedagogiskt sätt. Dessa 

föreläsningar ges oftast av anställda inom organisationen med en profession inom 

mental hälsa, exempelvis psykologer, och sträcker sig mellan en och fyra timmar i 

längd, varpå man går igenom generella principer om stress, vanliga stressorer och olika 

strategier för att hantera detta (Thompson & Pastó, 2003, Deahl, Srinivasan, Jones, 

Neblett & Jolly, 2000). Thompson och McCreary (2006) menar att inlärningen under 

dessa stressdebriefings påverkas av tre olika aspekter. Den första aspekten är att 

presentationerna har en tydligt akademisk utformning som skiljer sig distinkt från den 

militära personalens operativa arbete, och därmed upplevs som irrelevant. Den andra 

aspekten är att de som håller i föredragen dels oftast inte har någon personlig erfarenhet 

av yrket och dels ses som personer som behandlar redan sjuka. Den tredje aspekten är 

att det finns fördomar associerade med mentala hälsoproblem som leder till en generell 

motvilja att acceptera det som något som kan drabba alla. Även i det civila finns det 

stereotyper om att psykiska problem präglas av en svag karaktär, vilket multipliceras i 

ett yrke där fysisk hälsa, tuffhet och mod värderas högt (Britt, 2000).   

Thompson och McCreary (2006) poängterar att militära organisationer måste adressera 

denna individuella och kulturella motvilja för att kunna utveckla mental motståndskraft 

hos de anställda. De menar att detta görs bäst genom att inkorporera stress management 

i praktisk träning som är relevant och engagerande för soldaterna och officerarna, vilket 

skulle minska risken för att framkalla denna motvilja. De menar vidare att denna typ av 

praktisk tillämpbar stress management träning även gör det lättare för de anställda att 

generalisera till den verklighet de kommer möta efter sin deployment, än om det sker i 

akademisk form. Thompson och McCreary (2006) kallar denna typ av träning mental 

readiness training. Den innefattar principer om emotionell, kognitiv och 

beteendemässig kontroll i samband med realistisk militärutbildning, och fokuserar på att 

öka den mentala beredskapen. De beskriver hur instruktörer, med teknisk och operativ 

erfarenhet och trovärdighet, i utvalda träningssituationer ska notera fysiologiska och 

kognitiva reaktioner på stress och hur dessa responser påverkar soldaternas reaktioner, 

samt utvärdera samverkan mellan beslut och åtgärder. Dessa instruktörer skulle också 

undervisa i teknik att upprätthålla kognitiv och emotionell kontroll i situationer, tills 

dess att soldaterna uppnår tillräcklig kompetens inom området. Thompson och 

McCreary (2006) menar att de värdefulla lärdomarna inom stresshantering på så sätt blir 

bättre tillämpade och mer framträdande då teknikerna praktiseras kontinuerligt och 

soldaterna får mer direkta upplevelser i operativt relevanta sammanhang. Deras 

förhoppning är även att detta uppmuntrar till egna reflektioner över mentala responser. 

Thompson och McCreary (2006) understryker att mental readiness (mental beredskap) 

ska ses som en tränings- och utvecklingsbar färdighet som kan användas i förebyggande 

syfte och ej endast då stressymtom redan uppkommit.  
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Mental readiness training skiljer sig från SET i två aspekter (Thompson & McCreary, 

2006). För det första lägger mental readiness training stor vikt vid träningstillfällen med 

direkt operativ relevans och relativt liten vikt vid de teoretiska föreläsningarna. För det 

andra är det absolut nödvändigt att all undervisning sker med personal med operationell 

erfarenhet och trovärdighet, medan SET använder professioner inom mental hälsa till 

undervisningen. Thompson och McCreary (2006) menar avslutningsvis att mental 

readiness training kan förhindra hälsoproblem och skapa en högre mental 

motståndskraft hos de anställda inom militären. De poängterar dock att denna typ av 

träning inte ska ersätta de kliniska insatser som görs vid upplevelse av trauma, som 

exempelvis personskador, lemlästning, bevittning av massaker eller kamraters död, och 

att inte heller de grundläggande lärdomar som finns inom militärpsykologin ska ses 

förbi. De betonar även vikten av kamratstöd och ledarskap som viktiga motståndskrafter 

till mentala breakdowns.  

Dessa teorier visar hur viktigt det är att utveckla en mental förberedelse inom 

militärväsendet som framgångsrikt förbereder insatspersonalen på bästa sätt, så att de är 

förberedda och kan hantera den psykiska stress och de krav som kan uppstå under 

utlandstjänstgöring. Det är viktigt att minnas att människan fortfarande är det centrala 

elementet i militära operationer, trots tekniska framsteg, och att det därför är av största 

vikt att de kan bibehålla emotionell, kognitiv och beteendemässig kontroll. Dels för sin 

egen säkerhet, men även för sina kamraters säkerhet och effektiviteten i arbetet.  

Studiens syfte 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa förståelsen för den praktiska och mentala 

förberedelse som Försvarsmaktens anställda får inför insatstjänstgöring och hur denna 

förberedelse hjälper dem att hantera stressen kring arbetet i riskområdena. Studien syftar 

även till att bidra med förståelse för hur man kan utveckla förberedelsen av 

insatspersonal ytterligare, samt lyfter fram de positiva aspekter som redan finns i dagens 

förberedelsearbete. Frågeställningen är: Vad behöver individer för att kunna hantera 

arbetet under insatstjänstgöring, i termer av mental och praktisk förberedelse?  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen genomfördes med åtta deltagare. Individerna valdes ändamålsenligt ut 

på grund av sin erfarenhet och allmänna kännedom inom ämnet och utifrån följande 

kriterium: 

 Har tjänstgjort i Afghanistan någon gång under de senaste 5 åren. 

 Har rört sig i områden förknippade med risk och fara under insatsen. 

 Har familj, partner eller anhöriga. 

Dessa kriterier var till för att skapa representativitet i undersökningsresultatet.  

Jag fick kontakt med deltagarna genom en HR-specialist på Försvarsmaktens HR-

centrum och en person på rekryteringsavdelningen som gav förslag på individer utifrån 

de kriterier jag uppgett. De förslagna individerna fick sedan svara på några kortfrågor 

över email för att fastställa om de var lämpade för studien eller ej. Utifrån deras svar 

valdes de åtta deltagarna ut. Deltagarna var män, mellan 25 och 43 år gamla, med 

varierad erfarenhet inom Försvarsmakten. Deltagarna har varit på en till fyra insatser, 
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varav minst en av insatserna varit i Afghanistan de senaste 5 åren. Insatserna i 

Afghanistan sträckte sig mellan 6 månader och 7 ½ månad i längd, och deltagarna 

tjänstgjorde under någon av befattningarna skyttesoldat, brigadmentor, gruppchef, 

mentor på plutonnivå eller arbetade inom personalfunktionen.  

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom djupintervjuer med deltagarna, som varade mellan 34 

och 78 minuter. En semistrukturerad intervjuguide användes som vägledning och 

utrymme för sidospår fanns. Frågorna i guiden berörde deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av insatstjänstgöring, samt mer direkta frågor om praktisk och mental 

förberedelse. Exempel på frågor är ”Vilken mental förberedelse fick du inför insats?” 

och ”Finns det någonting du upplever kan förbättras för att underlätta insatstjänsten 

för dig som individ?”. Intervjun genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser i 

ett avskiljt mötesrum utan avbrott eller störande moment. Intervjupersonerna hade i 

förväg blivit informerade om ämnet, insatstjänstgöring, och att det var deras egen 

erfarenhet som stod i fokus. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Vetenskapsrådets etiska regler efterföljdes. 

Det var jag själv som genomförde intervjun med den grundläggande kunskap som 

införskaffats under PAO-programmets gång, samt ytterligare erfarenhet och kunskap 

från kursen i intervjumetodik. Min koppling till Försvarsmakten är att jag är uppvuxen 

med en Försvarsmaktsantälld far, jag har skrivit en B-uppsats om Försvarmaktens 

employer branding, jag har gjort en organisationsstrukturanalys som del av en 

examination samt att jag har en mentor på Försvarsmaktens HR-centrum. Mitt 

förhållningssätt till ämnet är positivt men jag är väl medveten om brister som finns och 

svårigheter denna typ av organisation möter, och att det finns rum för förbättringar. 

Analys 

Data analyserades med en tematisk analys, vilket innebär att intervjudata sorteras in i 

olika teman (Langemar, 2008). Dessa teman kan väljas i förväg eller efter att 

intervjumaterialet genomsökts. Innan intervjun genomfördes en litteratursökning som 

gav idéer om möjliga teman samt till viss del låg till grund för intervjuguiden. Efter 

intervjuerna transkriberades dem. Sedan lästes transkriberingarna igenom upprepade 

gånger och anteckningar gjordes, varpå citat markerades och delades in under de 

områden de berörde. Efter detta utstakades teman. Texten genomsöktes igen och allt 

som föll under ett tema plockades ut. Här upptäcktes även ett nytt tema (Socialt stöd 

och kamratskap) som fick läggas till. Teman presenteras i resultatdelen nedan. Då 

teman stod klara söktes kompletterande litteratur.  

Organisatorisk bakgrund 

Svenska Försvarsmaktens insatser kan gälla allt ifrån fjällrädding och brandbekämpning 

till internationella uppdrag och missioner. Hemvärnet med de nationella 

skyddsstyrkorna är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation, vars förband 

genomför nationella insatser och utgör nästan 50 % av Försvarsmaktens anställda 

(Hemvärnet). Hemvärnets förband har som huvuduppgift att skydda och bevaka samt 

även stötta samhället och dess myndigheter vid kris, vilket kan handla om bland annat 

naturkatastrofer, pandemier eller eftersök av försvunna personer (Hemvärnet, Om 

Hemvärnet). Till skillnad från Hemvärnet som endast genomför insatser inom Sverige 

så genomför Försvarsmaktens övriga förband både nationella och internationella 
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insatser och missioner, vilket Afghanistaninsatsen är ett exempel på. I denna rapport 

används ordet insats med syftning på de internationella insatser som genomförs av 

Försvarsmaktens förband.  

I Afghanistan bidrar Sverige som en del av den internationella säkerhetsstyrkan Isaf, 

som står för International Security Assistance Force (Bakgrund). I dagsläget styrs 

arbetet av mandatet i FN:s säkerhetssrådsresolution 1386 (Security Council resolution 

1386 (2001) on the situation in Afghanistan, Resolution 1386 (2001)) samt av ett avtal 

mellan Isaf-styrkan och den afghanska regeringen (Bakgrund, ISAF - International 

Security Assistance Force – Nato). Isaf etablerades 2001 och hade ursprungligen som 

uppgift att stödja säkerheten runt huvudstaden Kabul och Sverige har deltagit i 

missionen sedan 2001/2002. År 2003 ändrades FN-mandatet som ligger till grund för 

Isafs verksamhet och 1510 resolutionen antogs, som utvidgade mandatet till att gälla 

hela Afghanistan och gav Isaf en större roll. I och med detta upprättades Provincial 

Reconstruction Teams (PRT) i olika områden och sedan 2006 har svenska styrkan lett 

PRT i området kring Mazar-e-Sharif. Sedan 2010 ingår även Senior Civilian 

Representative (SCR) i PRT Mazar-e-Sharif vilket är en ny funktion som ska lägga 

vikten på civila insatser och uppbyggnad av de afghanska strukturerna (Bakgrund).  

Det svenska ansvarsområdet sedan 2006 omfattar fyra provinser med en yta som 

motsvarar en femtedel av Sveriges yta (Om insatsen i Afghanistan, Insatsområdet är 

fem gånger så stort som Skåne). Uppdraget är att stötta den Afghanska regeringen med 

militära, polisiära och civila utvecklingsinsatser, och därmed hjälpa den afghanska 

staten att stå på egna ben (Uppdrag: säkerhet & utveckling). Genom att de 

internationella säkerhetsstyrkorna samarbetar med de afghanska säkerhetsstyrkorna ska 

den militära närvaron skapa den trygghet och säkerhet som krävs för att statliga aktörer 

ska kunna agera och göra insatser för Afghanistans återuppbyggnad. Närvaron 

fokuseras på de områden där majoriteten av befolkningen bor och civilbefolkningens 

beskydd sätts främst i uppdraget. Den övergripande strategin är att skapa säkerhet för de 

10 miljoner i civilbefolkningen som lever i norra Afghanistan genom 

upprorsbekämpning (Uppdrag: säkerhet & utveckling, Insatsområdet är fem gånger så 

stort som Skåne). 

Svenska Försvarsmaktens truppbidrag består av en stödorganisation och tre 

skyttekompanier (Uppdrag: säkerhet & utveckling). Stödorganisationen består av en 

stab som är indelad i personal-, lednings- och logistiksektioner, ett understödskompani, 

förrådstjänst, förnödenhetsförsörjning från Sverige, samt reparationer och underhåll. 

Sedan finns det även ett Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) med bland 

annat svenska officerare och soldater vars uppgift är att vara instruktörer och mentorer 

åt den afghanska armén.  

Deltagarnas praktiska arbete har bestått av bland annat patrullering, bevakning, eskort, 

beskydd och socialt arbete, exempelvis att laga brunnar eller dela ut kläder. Arbetet 

innefattar även, mer eller mindre beroende på befattning, att mentorera afghanska armén 

i träning och utbildning, i vissa fall leva och bo med dem. Deltagarna har också deltagit 

i operationer som genomförs med afghanska armén och polisen, samt arbetat med 

informationshämtning (mestadels sker detta genom att prata med det afghanska folket, 

ofta deras byäldste). I arbetet krävs huvudsakligen att de tjänstgörande alltid är beredda 

på väpnad strid och detta prioriteras i alla situationer där väpnat försvar fordras.  

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1386%20(2001)&Lang=E&Area=UNDOC
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1386%20(2001)&Lang=E&Area=UNDOC
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Deltagaren i personalfunktion har också deltagit i dessa typer av uppgifter men även 

arbetat med administrativa uppgifter och chefsstöd, och kan därför även bidra med 

allmän kunskap om utbildning, förberedelse och arbetet på insats.  

 

Resultat 

Utbildning och erfarenhet 

Deltagarna beskriver hur de utbildats olika länge, i allt ifrån tre månader till två och ett 

halvt år. Vissa tycker därmed att deras utbildning varit för kort medan andra är nöjda 

med längden. De berättar att utbildningen består av mycket personlig färdighetsträning 

där man exempelvis blir förtrogen med vapen och system, men även samövning av 

gruppen och kulturella aspekter. De deltagare som fått tagit del av tidigare erfarenheter 

under sin utbildning är mycket nöjda med detta, med undantag för de som ansåg att 

exemplen som togs upp var skolboksexempel där allting gått bra, och de deltagare som 

inte fått ta del av tidigare erfarenheter uppger att det är något de saknat. På samma sätt 

har deltagarna upplevt det som en positiv sak då de fått träna uthållighet och inte 

begränsats av arbetstidssystemen. Något mer som uppskattats av deltagarna under deras 

utbildning var de realistiska stridsövningarna, där exempelvis afghanska taxibilar, 

användandet av tolkar och afghanska statister gav dem en någotsånär bild av hur arbetet 

i Afghanistan skulle fungera. Alla deltagare är överlag nöjda med sin utbildning inför 

insats, med några undantag. Några deltagare hade exempelvis önskat att få öva mer som 

enhet i större sammanhang. En deltagare berättar hur hans team frångick 

utbildningsplanen och la in saker som de själva specifikt efterfrågade, som exempelvis 

specifik teknisk träning eller sjukvårdsutbildningar med riktiga sårskador. Denne menar 

att Försvarsmakten var lyhörd för deras önskemål, men att det borde vara något som 

ingår i alla utbildningar då det ger en trygghet att veta hur man kan rädda sitt eget och 

andras liv. Alla deltagare hade även upplevt någon form av brist i logistik och materiel. 

Antingen hade inte materiel varit tillgänglig förrän på plats eller så hade de helt enkelt 

inte fått öva med den. Detta var något som deltagarna lyfte fram som en viktig sak att 

förändra, då de menar att både deras fysiska och mentala trygghet byggs på premissen 

att de får öva.  

”Jag har föreläst lite grann för soldater efteråt här nu vad det innebär och vad man ska 

tänka på, det är, det mitt budskap är, är att alltid hålla rutiner och att alltid göra på 

samma sätt, alltså det man har tränat på, och det är egentligen det enda som hjälper i 

de mentala förberedelserna. Att aldrig släppa detaljer.” 

Mental träning är inget deltagarna vill hävda att de fått, men de har stressföreläsningar 

och pratar om hur den mänskliga kroppen reagerar på stress, vilka symtomen är, samt 

hur de kan hanteras. Majoriteten av deltagarna upplever dock att dessa föreläsningar är 

generella och irrelevanta, varpå få uppmärksammar deras innehåll, och att de sällan 

genomförs på ett pedagogiskt sätt. Här hade deltagarna återigen velat få ta del av 

erfarenheter om specifika situationer och ageranden, och inte sådant som går att läsa sig 

till i en bok. En deltagare poängterar att det dock inte endast är upp till Försvarsmakten 

utan även individen att förbereda sig inför sin tjänstgöring, vilket många av deltagarna 

gjort genom informella erfarenhetsutbyten. Majoriteten av deltagarna understryker dock 

att utbildningen om stress ändå bidragit med någonting, att de blivit mer 

uppmärksamma på problemet och själva reflekterar över det mer, samt skapat en större 
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öppenhet inför psykiska problem. En deltagare beskriver hur de fick träna det mentala i 

olika typsituationer där de fick tid att reflektera och utvärdera i samband med olika case 

och problemlösningar, vilket denne tyckt varit mycket givande. Deltagarna menar att 

det är viktigt att ha olika angreppsvinklar på just den mentala biten för att engagera och 

locka till förståelse. De poängterar däremot samtidigt att det mentala inte får ta för stor 

plats då utbildningstiden redan är begränsad och de absolut inte vill förlora dyrbar 

praktisk träningstid. Deltagarna berättar att det dock inte går att förbereda sig helt inför 

insats, utan det mesta lärs in på plats när man rör sig i insatsområdet. Flera deltagare 

lyfter även fram att tidigare erfarenhet gör en stor skillnad i hur man reagerar i tuffa 

situationer, då det blir mer som en vana eller rutin att hantera detta.  

Deltagarna menar att den bästa förberedelsen i slutändan är att ha ett öppet sinne, 

rutiner, samt att träna och öva så mycket som möjligt. De menar att genom att lösa 

uppgifter i tuffa miljöer blir de starkare mentalt och att de praktiska aspekterna av 

utbildningen därför är viktigast. Utöver det beskriver de att det är träning och rutiner 

som skapar den mentala förberedelsen, inte något de gjort i en lektionssal. 

”Mental trygghet kommer ifrån träning, övning och rutiner. Så tycker jag absolut att 

det är jätte-jätte-jätteviktigt att man verkligen får öva mycket och känna sig trygg, både 

mentalt och i situationerna.” 

”De [politiker] frågade hela tiden hur mycket Internetdatorer vi hade, om det var för lite 

telefoner, om det var bra käk… Och vi sa det, det är helt ointressant… det är 

fruktansvärt ointressant. För det enda som spelar roll, det är om vi har bra fordon och 

utrustning vi kan lita på, och en bra utbildning i ryggen. Det är arbetsmiljö. Men det 

kostar ju så vansinnigt mycket pengar att ge det, så då kan man lika gärna muta 

soldaterna med lite telefoner och lite schysst käk liksom.” 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att deltagarna överlag är nöjda med den 

praktiska träning och utbildning de fått inför insats, men att de har upplevt brister inom 

vissa områden. Deltagarna menar att övning, tillsammans med den praktiska kunskapen, 

som skapar den mentala tryggheten och att träning och övning därför är det viktigaste i 

förberedelsen. Enligt deltagarna har de inte erhållit någon specifik mental träning, med 

undantag för stressföreläsningar som upplevts irrelevanta men ändå bidragit med en viss 

teoretisk kunskap och uppmärksammat ämnet.  

Psykologiska stressorer 

En deltagare menar att det är den psykiska stressen som är skadlig. Deltagarna beskriver 

exempelvis hur stor skillnaden är då de hamnar i en strid som de kan kontrollera och en 

de inte kan kontrollera. De beskriver hur det är otroligt stressande och påfrestande att 

hamna i situationer där de inte har kontroll, att det är bland de värsta en person kan råka 

ut för. De upplever till exempel att det varit väldigt stressande för de individer som 

råkat ut för ett bakhåll och inte kan göra något annat än ta skydd, och till slut måste bli 

räddade därifrån. De menar att det är de tillfällen då individen inte har möjlighet att göra 

det den är tränad och utbildad till som den mår psykiskt dåligt. En deltagare beskriver 

hur psykiskt påfrestande det var då hans enhet vid ett tillfälle, på grund av operationens 

karaktär, var tvungna att stanna kvar ett dygn på den plats de blivit ansatta på. En annan 

deltagare påpekar dock att de oftast har kontroll över situationerna, speciellt de som de 

själva tar initiativ till och provocerar fram. Deltagarna beskriver vidare hur de snarare 

återvänder till basen i god, nästan euforisk, stämning då de hamnat i en strid de haft 
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kontroll över även om faran varit densamma. En deltagare understryker att individer 

inte nödvändigtvis måste må dåligt bara för att de varit med om en jobbig situation, likt 

honom själv som inte har mått dåligt då han upplevt att han alltid haft kontroll över 

situationerna.  

Deltagarna upplever att mycket av det praktiska upplägget skulle kunde underlätta den 

psykiska påfrestningen under insats. De menar exempelvis att maten utanför campen 

kan bli bättre och att materiel och utrustning är under all kritik då den är tung och 

omodern. En deltagare förklarar vidare hur exempelvis bristerna i skyddsutrustningen 

orsakar en viss otrygghet. De menar även att lönen under insats är alldeles för låg med 

tanke på att de arbetar dygnet runt och riskerar sina liv, och att de knappt klarar hyran 

under utbildningsperioden, vilket kan leda till stress och oro. Flera deltagare anser att 

Försvarsmakten utnyttjar att individer söker sig till denna typ av arbete och exempelvis 

erbjuder låga löner, då de vet att folk kommer söka sig dit ändå. De menar även att 

Försvarsmakten utnyttjar det lösningsfokus som finns hos det flesta anställda, vilket 

innebär att de många gånger arbetar under förhållanden som inte är acceptabla. Ett 

exempel som ges på detta är då en av deltagarna fick sova med fem andra i tremannatält 

då barackerna inte räckte till.  

Deltagarna uttrycker även frustration över att mycket är svårarbetat på insats. De 

deltagare som tillhör staben beskriver hur de har långa arbetsdagar, från 8 på morgonen 

till 11-12 på kvällen, och arbetar helger medan Högkvarteret är bemannat betydligt färre 

timmar och har specifika öppettider. Tidsförskjutningen försvårar kommunikationen 

ytterligare och de får sällan chans att prata med någon förrän sex-sju på kvällen, och då 

är telefonuppkopplingen som sämst. De berättar att det därför är svårt att få igenom 

ärenden samt att få beslut i frågor de saknar mandat för, och önskar att de haft mer 

mandat på plats inom det ansvarsområde de ledde. De som tillhör skyttekompanierna 

och OMLT beskriver istället hur frustrationen bland annat härstammar från 

kulturkrocken med afghanerna och övriga länder på plats. De beskriver hur oerhört 

korrupt Afghanistan är och att man utnyttjar alla tillfällen att tjäna pengar, vilket ibland 

drabbar de operationer som ska genomföras. Deltagarna är nöjda med den kulturella 

utbildning de fick men menar att de kunde pratat mer om dessa utmaningar på 

utbildningen så att de var bättre förberedda på den typen av problem när de kom ner till 

insatsområdet.  

”Afghanerna kunde ju spontant helt plötsligt öppna eld för att de kom på att ’näe nu vill 

vi provskjuta en kulspruta’ utan att säga till innan.” 

Deltagarna beskriver hur denna typ av incidenter bidrog till en form av stress, då de 

ibland inte ens visste om elden var fientlig eller ej. Speciellt för de deltagare som 

tjänstgjorde som instruktörer och mentorer till den afghanska armén som levde och 

arbetade med vetskapen att det fanns infiltratörer som verkade bland dem och hade som 

uppdrag att ha ihjäl dem.  

Trots korruption upplevde deltagarna att de gjorde en skillnad under sin tid i 

Afghanistan och att deras arbete var meningsfullt. De upplever även att de flesta i 

Afghanistan är positiva till de internationella insatserna. Deltagarna påpekar dock att det 

är svårt att se någon skillnad på det stora hela men att det märks i det lilla, att städer och 

byar slutar bli beskjutna och så vidare, vilket flera beskriver som ett framtidshopp. Flera 

deltagare har upplevt sig isolerade och vid vissa tillfällen uttråkade, vilket de beskriver 
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var psykiskt påfrestande. De menar att de hellre har mycket att göra än lite att göra då 

folk lätt blir rastlösa och mer lättretliga, vilket banar väg för onödiga konflikter. Vissa 

deltagare har även drabbats av hemlängtan. Deltagarna poängterar även vikten av att 

vara öppen inför arbetet då man aldrig kan veta säkert vad exakt man kommer få göra. 

En deltagare berättar att de hade en anställd som bara ville göra det hon var rekryterad 

till att göra, och när hon fick någon mer uppgift sa hon upp sig och åkte hem. 

Deltagaren tror att hennes trygghet var att hon visste vad hon skulle göra och att hon 

inte klarade av osäkerheten, vilket inte fungerar på insats. Där får man rycka in där det 

behövs, det är en order helt enkelt. Övriga deltagare menar att den mentala biten är 

genomtänkt redan innan man väljer att söka sig till insats, och att man därför inte tänker 

alltför mycket på de överhängande farorna och hoten. De menar vidare att det är 

omöjligt att hela tiden gå och förvänta sig att något ska hända och att hjärnan därför går 

på lågvarv medan kroppen är på helspänn. Deltagarna beskriver hur man får lägga 

tankarna och känslorna åt sidan då det är omöjligt att åka omkring och tänka på dessa 

saker om uppgiften ska bli avklarad. De menar vidare att man lägger fokus på hotet och 

inte på konsekvenserna av hotet. Alla deltagare nämner dock vägbomber som en stor 

risk, och vägar som var ständigt utsatta orsakade viss ångest. En deltagare beskriver hur 

en väl använd väg, kallad ”Eldsmålsbanan” på grund av de frekventa bombningarna, 

orsakade ett ökande mentalt tryck för de resande.  

”Sen är det ju hotet för vägbomber. Det är ju tämligen överhängande hela tiden, så att 

det eh… det står man ju och tänker på en hel del, framförallt när man står i ett fordon… 

Går det en tillräckligt stor vägbomb under fordonet, ah då vet man att då är det kört… 

eh… på ett eller annat sätt. Man sitter ju minst i rullstol resten av livet i alla fall. Eh… 

Och jag tror att man var mer rädd för det än att dö. Eh… för att det känns ju liksom 

ehm… Medans ens anhöriga tänker nog tvärtom.” 

Deltagarna berättar hur äventyret blir allvar och allting ställs på sin spets då 

beskjutningar, skador och dödsfall uppstår. Vissa deltagare uppger att de haft 

sömnproblem efter att de återvänt hem till Sverige, dels på grund av rastlösheten, samt 

dels på grund av att det är mycket att bearbeta i efterhand. Deltagarna beskriver hur det 

är omöjligt att förbereda sig för den mentala pressen och dödsångesten som uppstår 

under vistelsen i insatsområdet. 

”Det är ju jäkligt jobbigt att ha dödsångest över tiden och liksom… Varje gång man 

åker f… utanför campen så, så, i alla fall jag räknar med att det här kan vara min sista 

gång i livet, och det är ju, det är ju väldigt påfrestande asså… Det är ju bara att kolla 

hur kyrkan ser ut liksom. I början av missionen var ingen i kyrkan, i slutet av missionen 

var kyrkan fullsatt varje gång. Så att folk finner ju en slags inre… resa också, att börja 

uppskatta o-o-och se livet. Man tar dagen som den kommer lite grann. Man vet faktiskt 

inte om… om man ska överleva. Det vet man ju inte alls.” 

Deltagarna beskriver att det inte går att förbereda sig för när man blir beskjuten för 

första gången, och att träningen sätter in automatiskt. Många uttrycker att det var 

spännande, medan andra blev irriterade eller arga. Deltagarna funderar inte heller eller 

mår särskilt dåligt av tanken på att döda människor på motståndarsidan då de själva blir 

beskjutna. De menar att det handlar om att stålsätta sig, och även om det är tragiskt så 

har de som skjuter och blir skjutna själva tagit initiativet till det och att det då är lite 

lättare att gå vidare. En deltagare beskriver dock att det varit mer påfrestande för hans 
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kamrater som haft optik på sitt vapen och därmed kunnat se vem och vad han skjuter på. 

Normalt sett är avstånden för stora för att striden ska bli så intim, men de uttrycker klart 

och tydligt att ingen vill ta någon annans liv. En annan deltagare berättar att svenskarna 

aldrig varit inblandade när oskyldiga drabbats men att gränsen för vem som är oskyldig 

eller civil är otydlig, vilket övriga deltagare håller med om. 

”En kriminell är ju inte civil, tills han lägger ifrån sig sitt vapen i ett dike, då är han ju 

civil. Och samma sak det finns ju barnsoldater också. Det går inte att göra skillnad 

liksom, det finns inte… Där är det mera, i deras mentalitet är de krigare allihopa 

egentligen. Även kvinnorna många gånger, så att… det är liksom… Vad är gränsen för 

att man liksom bara plockar upp ett vapen och så skjuter man och så lägger man ifrån 

sig det och så är man civil i propagandans ögon. Egentligen kanske man inte var så 

jäkla civil.” 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att individer upplever stress och påfrestning i 

stridssituationer de ej kontrollerar, medan kontroll i en stridssituation snarare leder till 

upprymdhet. Deltagarna lyfter fram att praktiska aspekter som mat, utrustning och lön 

kan förbättras och därmed underlätta den mentala påfrestningen. Deltagarna menar dock 

att det inte går att förbereda sig fullt ut för den mentala pressen, dödsångesten eller 

beskjutningarna. 

Socialt stöd och kamratskap 

Deltagarna talar om att det finns ett starkt stöd under insatserna och att man lägger 

märke till om det uppstår förändringar hos någon runt omkring en. Enligt dem innebär 

det att någon alltid uppmärksammar om någon annan mår dåligt även om individen 

själv inte berättar eller förstår det. De menar att de alla har fått samma utbildning 

gällande stress vilket gör att det inte passerar obemärkt, utan ett stöd finns. En deltagare 

beskriver hur det tidigare förnekats av både pluton- och gruppchefer att deras grupper 

mådde dåligt, men att detta ändrats på senare tid. Han märkte speciellt av det under hans 

första insats i Afghanistan då det var mycket skador och många mådde dåligt. Då insåg 

Försvarsmakten att de måste börja prata om vad som händer därute. Nu försöker de hela 

tiden diskutera och ha olika typer av debriefing varje gång soldaterna varit ute, för att se 

hur allt gått och hur de mår. En deltagare beskriver dock hur de blev uppfångade för 

debriefing först tio dagar efter själva händelsen på grund av att de var så långt ifrån 

campen när incidenten inträffade, och att det hade behövts tidigare i sådant fall.  

Deltagarna tror att de flesta känner sig trygga då de har bra kollegor och alltid nära till 

sjukvård. De har också en präst som de utnyttjar för samtalsstöd och tystnadsplikt. De 

beskriver hur det alltid finns möjlighet att prata med en chef också och att man alltid är 

bunden till ett nätverk av personer som har någon form av erfarenhet av detta. En 

deltagare menar dock att hans enhet inte hade ett bra stöd runtomkring på grund av det 

faktum att de arbetade så mycket. Han beskriver hur deras samtal och debriefing alltid 

avbröts av nya utryckningar. 

Alla deltagare beskriver kamratskapet som något mycket positivt och som en stor fördel 

under insatserna, samt som någonting som underlättat arbetet. Deltagarna beskriver hur 

de blir sammansvetsade på kort tid men hur det binder vänskapsband för livet. De 

menar att kamratstödet inte bara gällde arbetet utan även i det privata som pågick på 

sidan av.  Majoriteten av deltagarna menar att tryggheten inom gruppen kommer av att 

öva och träna tillsammans, och att det är genom detta de lär känna och lär sig lita på 
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varandra. De menar att detta i sin tur skapar en mental trygghet. Några deltagare önskar 

att det hade lagts mer vikt vid detta under utbildningen, då de menar att bland det 

viktigaste är att enheten fungerar bra. 

Vissa deltagare beskriver hur livet på insats förändrar individer och att det ofta slutar 

med att man har mer gemensamt med sina militärvänner än sina barndomsvänner. En 

deltagare önskar att Försvarsmakten hade varit tydligare med hur individer kan påverkas 

av utlandstjänstgöring innan han åkte på sin första mission, då han nu upplever att det 

inte går att sluta. Alla deltagare uttrycker att de gärna skulle åka på insats igen, om 

eventuella omständigheter tillät det. En deltagare hade önskat att Försvarsmakten 

berättat om de nackdelar som kan finnas med utlandstjänstgöring och inte bara sålt in 

det till unga, äventyrslystna män och kvinnor. Han poängterar dock att han fortfarande 

hade valt att åka, men hade varit mer medveten om vilka uppoffringar han gjorde. 

”Som är att du förmodligen aldrig kommer ha ett normalt liv igen. Hur lugnt det än är 

på en insats så kommer det alltid… du kommer alltid vilja åka ut igen. Eh… och du 

kommer förmodligen ha problem med kärlekslivet, du kommer tappa vänner, eh du 

kommer… ha svårt att binda dig till nån därför att du kommer alltid tänka att ’när ska 

jag iväg på mission igen’ och då… Det här är någonting, det här är någonting som är 

väldigt utbrett. Det hade jag önskat att man sa till mig innan.” 

Vad gäller livet utanför arbetet eller arbetet som riktas ut mot samhället, där de ibland 

möts av ogillande och oförståelse inför arbetes art, upplever inte deltagarna att de fått 

något stöd. Vissa deltagare har därför valt att inte prata om dessa saker med personer 

som inte står dem nära. En deltagare önskar att han, som vid tillfällen ställt upp som 

representant för Försvarsmakten, fått mer stöd och förberedelse för hur denne kan bli 

bemött av människor med skiljaktiga åsikter och hur detta kan hanteras. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att det finns ett starkt stöd inom enheterna och 

att eventuella besvär därmed upptäcks snabbt. Deltagarna menar att kamratskapet varit 

positivt och underlättat utlandstjänstgöringen för deltagarna. De menar att de lär sig lita 

på varandra genom att öva tillsammans och att det i sin tur ger en mental trygghet. 

Deltagarna önskar dock att de fått bättre förberedelse för hur de kan bli bemöta av 

samhället och kritiker efter hemkomst, för att kunna hantera detta.  

Familj och anhöriga 

Deltagarna beskriver hur det är en stor trygghet att veta att man alltid kan komma hem 

fort om något hänt med anhöriga och att det oftast inte tar mer än ett par dagar. De flesta 

deltagarna hade dock önskat att ha fler och kortare leaveperioder så de har chans att 

träffa sina anhöriga oftare. Majoriteten av deltagarna menar att det är viktigt att prata 

med anhöriga och berätta om arbetet innan insatsen inleds på samma sätt som 

telefonsamtal och email är viktigt för att upprätthålla kontakten under insatsen. En 

deltagare berättar att det kan handla om en sådan enkel sak som att säga god natt varje 

kväll. En annan deltagare berättar hur anhöriga inte vill störa då de är iväg på insats och 

väljer att inte berätta saker, och att det är först i efterhand denne inser hur dåligt de 

anhöriga mått.  Nästintill alla deltagare uttrycker att de låter bli att berätta om saker som 

händer på insatsen då de inte vill oroa anhöriga i onödan, eller på grund av 

säkerhetsskäl, vilket några ångrat i efterhand. De menar alla att de har fått ett bra stöd av 

sina anhöriga och att det egentligen är de anhöriga som på många sätt har det värst och 

lider mest när de är på insats. 
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”För själv så vet man ju, man är på plats och man har ju oftast koll på läget. Dom läser 

på Internet och hör på nyheterna eller läser i tidningarna och har inte riktigt samma 

grepp om situationen, samtidigt som man inte kan berätta allting och man vill inte 

berätta allting som händer heller.” 

Problemet med inkorrekt mediarapportering är något flera deltagare ansett varit 

påfrestande under sin tid på insats. De uppger att anhöriga vid flera tillfällen varit 

felinformerade och önskar att Försvarsmakten hade en stödfunktion som såg till att 

anhöriga till anställda i berört område blir informerade om incidentens sanna natur, och 

därmed frigör både anhöriga och tjänstgörande från onödig stress och oro. Deltagarna 

lyfter fram att den anhörigblogg som står till förfogande är bra och ett steg på vägen 

men att den oftast bara visar de positiva delarna av arbetet på insats. För övrigt menar 

majoriteten av deltagarna att anhörigstödet inte är särskilt bra och att anhöriga till stor 

del får leta information på egen hand. De beskriver hur anhörigstödet i princip endast 

består av två eller tre anhörigträffar, där informationen ges i alltför stora grupper och är 

generell för Afghanistaninsatsen och inte inriktad på specifika enheter. Deltagarna 

framför kritik mot antalet träffar och även deras geografiska placering. De önskar att det 

var fler träffar, med större geografisk spridning samt att de var uppdelade efter dem 

enheter som de själva tjänstgjorde i Afghanistan. De menar att de anhöriga på så sätt 

kan få en större inblick i den aktuella enheten.   

”Ja, jag skulle vilja säga så här att Försvarsmakten går ju ut med och säger att man 

ska stötta anhöriga men eh, och… Försvarsmakten är jättedålig på det. Och det vill 

jag… Det jag menar är enskilda förband borde ha en som bara är ansvarig för de 

officerarna som är iväg att kolla till familjerna och stötta och så vidare. Man har 

soldathemsträffar och så men för min del så var det det att min fru skulle sätta sig i 

bilen och köra till Skövde eh från Östergötland och liksom det håller ju inte.” 

En deltagare menar att anhörigträffarna är dåliga och endast ett spel för gallerierna. 

Flera andra deltagare uttrycker att dessa träffar inte håller särskilt hög kvalité och att det 

finns mycket att arbeta på för att få det relevant och informativt för de anhöriga. Utöver 

informationsstödet önskar en klar majoritet av deltagarna att Försvarsmakten hade en 

funktion som stöttade anhöriga praktiskt i vardagen, med exempelvis hushållssysslor 

och diverse tjänster, vilket skulle ge de tjänstgörande en sak mindre att oroa sig för. En 

deltagare föreslår att detta även kan stöttas upp av förbanden genom någon form av 

kamratförening. En annan deltagare ger som förslag att Försvarsmakten kan ha en 

specifik ansvarig för dessa saker, som själv har erfarenhet av att vara iväg på insats, och 

som kan möta upp både familjens och den tjänstgörandes behov i 

familjeangelägenheter.  

”Varje förband bör ha en som är ansvarig för, för de soldater som eller officerare 

också då som är iväg på utlandsuppdrag, men det behöver ju inte vara en heltidstjänst, 

men som stöttar familjer… Framförallt att man ändrar policyn där man, där 

Försvarsmakten kan hjälpa en enskild familj och inte där det är familjens uppdrag att 

lösa allting själv. För oftast är det så att familjeförsörjaren är iväg eh och de flesta är 

ju män och de som kan snickra, och de är iväg.” 

Deltagarna beskriver även hur anhöriga, hur mycket de än vill och försöker, aldrig 

kommer förstå vad de gjort eller gått igenom. De menar att de är svårt för anhöriga att 

förstå hur det kan vara på insats och vilka känslor som kan uppstå, och att det därför är 
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lättare att tala med kollegor om dessa saker. De berättar även att det har varit svårt att få 

förståelse från vänner, och att vissa livslånga vänskaper upphävts. En deltagare 

beskriver även behovet av att berätta men att det är många som väljer att blunda för det 

och byter samtalsämne. Han menar att människor inte vill höra sanningen om hur det är 

i Afghanistan och att det finns ett allmänt ogillande för att de har varit med om jobbiga 

saker. Deltagarna uttrycker att de inte fått något stöd av Försvarsmakten för att kunna 

hantera dessa saker, och löser det på olika sätt. Vissa låter bli att prata om sitt arbete, 

medan andra försöker få människor att förstå så gott det går.  

”Man har en verklighetsbild som ofta inte stämmer överens med den normala 

Svenssons, och man uppskattar saker som ingen annan uppskattar och man bryr sig inte 

om saker som folk verkligen bryr sig om här hemma. Så man blir en social misfit i 

samhället.” 

Sammanfattningsvis visar resultatet att deltagarna upplever att familj och anhöriga 

aldrig fullt ut kan förstå vad de tjänstgörande varit med om, och att de inte fått något 

stöd i hur de kan hantera oförståelsen. Huvudsakligen önskar deltagarna att 

anhörigstödet ska förbättras, både gällande praktiskt och psykologisk stöd, samt att 

informationsflödet till de anhöriga ska aktualiseras och effektiviseras.  

Individualitet och anpassning 

Deltagarna talar om och om igen att det är svårt att uppfylla allas behov gällande allt 

ifrån aktiviteter och kontakt med familjen till utbildning och mental förberedelse då det 

är så olika från person till person. Enligt dem reagerar alla olika på olika saker, och 

behöver olika saker för att hantera detta. En deltagare beskriver hur två individer på 

samma mission, i samma område och kanske till och med i samma situation, kan 

reagera helt olika. En annan deltagare berättar att vissa kollegor absolut inte vill åka ner 

igen på grund av riskerna medan andra kollegor anser att det bara är en del av arbetet. 

Deltagarna menar att en individs sätt att reagera och hantera olika situationer beror på 

hur denne är som människa och vad som är acceptabelt för denne. Deltagarna är även 

överens om att livet på insats blir olika påfrestande beroende på vad man har för 

förutsättningar hemma, så om en individ mår dåligt över något hemifrån kommer 

insatsens påfrestningar bli tyngre för den individen. Några deltagare menar att deras 

utlandstjänstgöring har påverkat dem för all framtid medan andra menar att det endast är 

ett yrke och inget mer än så. Deltagarna tror inte heller att de som upplever denna typ av 

arbete som ohanterligt påfrestande tar anställning i Försvarsmakten och följer med ut på 

insats. De menar vidare att det finns olika typer av personligheter och att alla har olika 

genetiska förutsättningar vilket gör att anpassningen till insatslivet och vad som händer 

där är individuell. Deltagarna beskriver också hur alla har olika förutsättningar beroende 

på tidigare erfarenhet och kunskaper vilket i sin tur påverkar hur man hanterar olika 

situationer. Slutligen poängterar deltagarna att det viktigaste är att vara öppen som 

individ då du aldrig kan förbereda dig helt för vad som kan hända. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att anpassningen till insats är individuell och att 

det är svårt att uppfylla allas behov då reaktionerna på stress och påfrestningar är olika. 

Exempelvis spelar faktorer som personlighet, acceptansnivå och genetiska 

förutsättningar in i detta.  

 

 



18 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa förståelsen för den praktiska och mentala 

förberedelse som Försvarsmaktens anställda får inför insatstjänstgöring och hur denna 

förberedelse hjälper dem att hantera stressen kring arbetet i riskområdena. Studien 

syftade även till att bidra med förståelse för hur man kan utveckla förberedelsen av 

insatspersonal ytterligare, samt att lyfta fram de positiva aspekter som redan finns i 

dagens förberedelsearbete. Frågeställningen var: Vad behöver individer för att kunna 

hantera arbetet under insatstjänstgöring, i termer av mental och praktisk förberedelse?  

Utbildning och erfarenhet  

Även om deltagarna inte tror att det går att förbereda individer fullt ut inför insats, 

varken mentalt eller praktiskt, så både kan och bör den mentala förberedelsen utvecklas 

enligt de svar som erhållits av deltagarna. Det borde exempelvis gå att finna andra sätt 

att bemöta de mentala aspekter som finns utöver föreläsningarna de har i dagsläget, som 

exempelvis seminarium där soldater som varit på insats tidigare kommer och berättar 

om sina upplevelser och erfarenheter. Om vi ser till Driskell och Johnstons (1998) stress 

exposure training (SET) skulle steg 3, ”Application and Practice”, kunna bidra med ett 

ökat självförtroende och mental stabilitet inför insats, genom att öka deras operationella 

erfarenhet och kunskap. Steg 1, ”Information Provison”, och steg 2, ”Skills 

Acquisition”, verkar redan vara något som existerar i nuvarande utbildning i form av 

föreläsningar samt praktisk övning och träning, och skulle kunna vara en god grund för 

vidare förberedelse. Min bedömning är dock att mental readiness training är det som 

bäst uppfyller de önskemål deltagarna uttryck. Då uppfylls behoven av att ta del av 

tidigare erfarenheter, att öva med gruppen, samt utföra realistiska stridsövningar. Den 

del som får avsevärt mindre utrymme är då utbildningen i föreläsningsformat, vilket inte 

skulle vara en förlust med tanke på deltagarnas uttalanden om irrelevansen i dessa. Den 

lilla tid som faktiskt skulle dediceras till teoretisk kunskap skulle därmed även behöva 

aktualiseras och göras mer relevant för de tjänstgörandes operationella arbete. Det 

framgick även att en deltagare haft någon typ av förberedelse som påmint om mental 

readiness training, med mental träning i typsituationer samt utvärdering och reflektion i 

samband med case och problemlösningar. Deltagaren upplevde det som mycket 

givande, vilket tyder på att det skulle kunna vara ett framgångsrikt sätt att inkorporera 

den mentala beredskapsträningen i det praktiska utövandet. Mitt förslag är därför att 

minska utrymmet för de teoretiska föreläsningarna om stress och lägga större vikt vid 

praktisk användning av de mentala teknikerna i realistiska stridövningar, tekniker som 

lärs ut av kunniga instruktörer som själva har erfarenhet av insatstjänstgöring. Detta 

adresserar även problemet med begränsad utbildningstid. Genom att inkorporera den 

mentala förberedelsen i den praktiska får de anställda mer tid till praktisk utövning, 

även om det går en del tid till reflektioner och demonstrationer av tekniker i mental 

kontroll. Jag vill även mena att denna typ av träning öppnar upp för en mottaglighet 

gällande kunskap om psykologiska faktorer då det blir mer relevant, intressant och 

engagerande för soldater då de får möjlighet att se hur även detta är en färdighet som 

kan optimera dem i deras yrkesroll.   

Om vi ser till erfarenhet, som ändå verkar vara en stor del av upplevda känslor av 

säkerhet och trygghet, kan en förklaring återfinnas i Berkun (1964). Berkun skriver att 

resultat visat på att soldater med mer erfarenhet av det militära reagerar annorlunda än 

de med mindre erfarenhet, nämligen att de hanterar hotfulla förhållanden bättre. Även 
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Epsteins forskning har ju visat på att erfarna utövare är bättre på att hantera de störande 

känslor som kan uppkomma vid utförande under risk och hot. Det bidrar med en möjlig 

förklaring till varför soldaterna initialt blir chockade och tycker att det är spännande när 

de blir beskjutna, men efterhand istället börjar luta sig tillbaka på sin träning och 

utbildning. Erfarenhetsaspekten blev även tydlig under intervjuerna då jag upplevde att 

de mer erfarna deltagarna kände sig tryggare i denna typ av riskfyllt arbete tack vare sin 

kunskap och sina färdigheter. Då även deltagarna själva uttryckt att det saknat att få ta 

del av tidigare tjänstgörandes erfarenheter är min rekommendation att Försvarsmakten 

inkorporerar detta som en viktig del av förberedelsen inför insats. Detta skulle lätt 

kunna avklaras genom att låta personer med operationell erfarenhet av insatsområdet 

hålla i ett seminarium och berätta om deras upplevelser och erfarenheter, samt ge 

möjlighet till frågor. Jag bedömer att Försvarsmakten har goda möjligheter att även 

utnyttja det informella erfarenhetsutbytet och främja detta genom exempelvis soldat- 

och officersträffar där de som förbereds inför insats får träffa enheter som återvänt från 

utlandstjänstgöring.  

Deltagarna uttryckte enhälligt att det är den praktiska förberedelsen som sätter den 

mentala tryggheten, varpå det blir viktigt att ta upp de brister som framkom även i 

denna. Alla deltagare önskade därför bättre materiel och logistik, och att få öva med 

denna så att en tillräcklig kompetens uppnås innan de beger sig till insatsområdet. 

Behovet av skarp sjukvårdsträning med riktiga skador är av största vikt för att 

individerna ska känna sig trygga, dels för sin egen säkerhet men även dels för att kunna 

veta att de kan hjälpa andra. Utan denna kan de endast bli säkra i hur de ska agera för att 

situationer inte ska gå fel, till exempel hur de ska strida eller söka efter vägbomber, och 

inte hur de ska agera när något går fel och människor blir allvarligt skadade. 

En deltagare berättade att Försvarsmakten var lyhörda för när de ville ta in ytterligare 

saker i sin utbildning och frångick utbildningsplanen, vilket är positivt, men frågan är 

om det finns samma välvilja när det gäller övriga förband som kanske inte hör till de 

mest prioriterade. Om denna lyhördhet endast uppvisas mot specialiserade förband eller 

enheter som är högt prioriterade finns risken att anställda i övriga förband och enheter 

upplever missnöje och mindervärdighet som inte adresseras. Detta kan i sin tur innebära 

att Försvarsmakten i framtiden kommer drabbas av en påtaglig minskning i anställda 

villiga att ta utlandstjänstgöring och en högre personalomsättning, samt ett dåligt rykte 

som arbetsgivare. Flera deltagare uttryckte vid förfrågan om medverkan en lättnad över 

att få berätta vad de tycker då de annars har lite att säga till om och i princip ingen som 

lyssnar. Min bedömning utifrån deltagarnas utsagor är att Försvarsmakten måste bli 

bättre på att beakta de anställdas önskemål och behov, samt att förbättra 

kommunikationen till de anställda varför vissa saker är som de är. Ett förslag kan vara 

att erbjuda de som återvänder från utlandstjänstgöring att fylla i ett formulär och lämna 

synpunkter på sin utlandstjänstgöring och förberedelsen inför den. Det är självfallet inte 

möjligt att ta hänsyn till allas åsikter och viljor, men detta erbjuder i alla fall en 

överblick och är en språngbräda för framtida förändringar och anpassningar.  

Psykologiska stressorer 

Majoriteten av deltagarna ansåg att de gör en skillnad under sin tid på insats, även om 

det bara märks i det lilla, och det verkar därmed inte finnas någon brist på betydelsefullt 

arbete. Det har ändå blivit tydligt under arbetet med rapporten att bland det viktigaste 

för att klara utlandstjänstgöring är att vara öppen inför arbetets art, då det annars kan 
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leda till stress och tvetydighet kring uppdraget om man inte gör det man förväntat sig att 

göra. Likt den anställd som sa upp sig på grund av detta, är en tolkning att osäkerhet 

kring uppdraget kan skapa så pass stor psykologisk stress att individen inte klarar att 

vara kvar på insatsen. Flera deltagare talade även om att de känt sig ganska isolerade 

under insats, och det kan i samband med uttråkning skapa en psykologisk stress enligt 

Krueger (2008). Det är därför viktigt att Försvarsmakten ser till att de tjänstgörande är 

aktiverade och stimulerade både fysiskt och mentalt under insatstiden, vilket kan 

ombesörjas med någon form av aktivitetskoordinator.  

Bartone, Adler och Vatikus (1998) fann även att maktlöshet kan vara en psykologisk 

stressor, vilket deltagarnas utsagor bekräftar. Det kan exempelvis reflekteras i den 

frustration och stress vissa deltagare känt över att arbetet varit svårt att driva vidare på 

grund av tidsskillnader och kommunikationssvårigheter. Även den frustration som 

uppstår vid kulturkrockar, då det blir svårt att arbeta efter en utsatt plan, bidrar till stress 

och påfrestning. Dels det att afghanerna gör saker på sitt eget sätt, men dels även att 

korruptionen påverkar verksamheten. På samma sätt kan det uppstå en besvikelse över 

att de afghaner en individ har lärt känna och arbetat med, och försökt utbilda och hjälpa, 

kanske väljer pengar framför verksamhetens mål. Hur maktlöshet även drabbar soldater 

kan man se i exempelvis de situationer då de saknar kontroll över striden. Detta kan 

även kopplas till Seyles (1956) teori om distress och eustress. Enligt honom uppstår den 

negativa stressen ur situationer då anpassningen varit misslyckad, vilket skulle kunna 

representeras av exempelvis ett bakhåll där soldaterna blir beskjutna. De har då ingen 

kontroll över situationen, vilket är en typ av maktlöshet, och en negativ stress uppstår. 

Detta stämmer överens med deltagarnas beskrivning av hur dåligt soldater mår efter en, 

och speciellt efter flera, situationer av detta slag. Stämningen de beskriver när 

situationen istället varit kontrollerad och soldaterna kunnat utnyttja sina färdigheter går 

att jämställa med den positiva effekt eustess har. Detta förklarar också varför soldaterna 

och officerarna inte nödvändigtvis mått dåligt efter en händelse. Hancock och Szalma 

(2008) påpekar dock att man alltid måste ta hänsyn till kontexten. De menar att ju större 

konsekvenserna är om något går fel är, desto större blir den psykologiska pressen. Det 

skulle kunna vara en förklaring till varför vissa deltagare inte upplevt några mentala 

problem, då de helt enkelt inte upplevt sig vara utsatta för någon speciell risk eller fara. 

Det kan verka orimligt att inte anse sig varit utsatt för risk när ens arbete går ut på att 

beskydda ett krigshärjat område, men min uppfattning av deltagarna är att de till största 

del anser sig vara överlägsna fienden rent tekniskt och kunskapsmässigt och därmed 

också kontrollerar de stridigheter som uppstår och inte upplever någon direkt fara. 

Deltagarna beskriver upprepade gånger att de inte kan gå och fundera på de 

överhängande hot som finns, utan att tankar och känslor måste läggas åt sidan. Detta 

sätt att hantera tankar och emotioner kan potentiellt bli ett problem i Försvarsmakten, 

om personalen konstant undanhåller sina tankar och känslor för att kunna utföra sitt 

arbete. Det vore i mina ögon bättre att de lär sig hantera sina kognitioner och emotioner 

på ett sätt som tillåter ett effektivt operativt arbete, än att de ständigt försöker stålsätta 

sig mot arbetets mentala påfrestningar. Detta skulle kunna göras med mental 

beredskapsträning, som exempelvis mental readiness training. Det är dock viktigt att 

minnas att man aldrig kan avlägsna betydelsen av döden, och även om man kunde det så 

vore det omänskligt och inget jag skulle rekommendera. Därmed kommer det heller 

aldrig gå att göra individer helt motståndskraftiga mentalt, men det kan förhoppningsvis 

i alla fall underlätta påfrestningarna för de individer som tjänstgör på insats.  
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Deltagarna berättar också att de inte funderar på eller påverkas särskilt mycket av det 

faktum att de dödar människor på motståndarsidan då motståndarna själva tar initiativ 

till strid. Enligt Krueger (2008) är det ett misstag att simplifiera detta fenomen till det 

klassiska ”kill-or-be-killed” resonemanget, då att ta en människas liv innefattar enormt 

många fler psykologiska aspekter än så. En tänkbar konsekvens av detta kan bli att 

individer bär på svåra psykologiska men som inte adresseras av Försvarsmakten och 

som de själva ännu inte är medvetna om, och som uttrycker sig först i framtiden. 

Deltagarna beskriver till exempel hur svårt det är att urskilja civila från insurgenter . Det 

är därmed inte omöjligt att soldaterna funderar över om de faktiskt varit civila offer i 

strider de deltagit i, vilket kan orsaka psykiska svårigheter sett ur ett längre perspektiv.  

Det har även framkommit att vissa praktiska aspekter kan påverka den psykiska 

påfrestningen, som maten och utrustningen. När dessa inte är optimerade kan det leda 

till en mental stress och påfrestning, och exempelvis brister i skyddsutrustning leder till 

en viss otrygghet. Deltagarna beskriver även hur lönen inte motsvarar arbetets art och 

det finns en oro över försörjningen av familjen då de är iväg på insats. Detta kan ha en 

klart negativ inverkan på individerna och Försvarsmakten borde se efter dessa faktorer 

så att dess anställda kan fokusera på uppdraget och inte omkringliggande faktorer. Det 

finns även en risk i det som deltagarna beskriver som ett utnyttjande av den positiva 

inställningen till arbetet, då det kan komma att driva bort redan anställda från 

Försvarsmakten och ge organisationen ett dåligt rykte. 

Jag vill även diskutera det faktum att deltagarna uttryckt att det inte går att förbereda sig 

för den mentala pressen som uppstår under insats. Min fundering är hur de kan veta det 

när de inte fått någon sådan förberedelse, och därmed heller inte haft förutsättningarna 

för att kunna göra detta. Jag vill mena att bara tyngden och allvaret de lägger i ett sådant 

påstående, att det är för ogripbart och påträngande för att kunna förbereda sig för, visar 

på hur viktigt det är att adressera detta problem och inkorporera mental 

beredskapsträning i förberedelsen inför insats.  

Socialt stöd och kamratskap  

Den sammanhållning och det starka stödsystem som majoriteten av deltagarna upplevde 

fanns under insatsen ska enligt Solomon, Mikulincer och Avitzur (1988) gynna den 

mentala hälsan efter upplevd stress i samband med strid. Detta är alltså något som till 

största del redan nu fungerar bra i utlandstjänstgöringen och som Försvarsmakten borde 

fortsätta utveckla. Studier av bland annat Cobb (1976), Cohen och McKay (1984) och 

Holahan och Moos (1981) har även visat att individer med ett stabilt socialt stöd är 

mindre sårbara för psykologiska störningar. Den förbättring som behövs göras är att se 

till att detta stöd når alla på insats, och att varken avstånd eller överfulla arbetsdagar 

hindrar detta. Alltså behövs debriefings hållas ovillkorligt och en lösning skulle vara att 

se till att minst en person i varje enhet har utbildning för att genomföra dessa 

debriefings så att de kan genomföras oavsett enhetens position. Det är enligt mig inte ett 

alternativ att fortsätta skicka ut individer på uppdrag under insatsen utan att fastställa 

deras mentala status, då det kan få livshotande och katastrofala följder om individen bär 

på förtryckta reaktioner. 

Vad gäller kamratskapet och sammanhållningen skulle ytterligare satsningar på 

relationsskapande i form av teambuilding och grupputvecklande aktiviteter kunna göra 

de anställda mer motståndskraftiga och förebygga framtida psykologiska problem, 
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vilket vore nog motivering inkludera detta i Försvarsmaktens förberedelser inför insats. 

Utöver det ansåg även deltagarna att sammanhållningen ger en mental trygghet, vilket 

blir ytterligare en anledning till att utveckla detta.  

För övrigt behöver Försvarsmakten se till de anställdas behov av socialt stöd utanför 

arbetet. Ingen deltagare har fått något speciellt stöd för att hantera de frågor och påhopp 

som är förknippade med militär verksamhet, och det är något Försvarsmakten behöver 

inkorporera antingen i förberedelsen inför insats eller i efterarbetet då de återvänt hem. 

Detta skulle kunna göras genom seminarium med demonstrationer och exemplifieringar 

som sedan får testas praktiskt i iscensatta samtal och intervjuer. 

Familj och anhöriga 

Den oro som kan finnas över om familj och anhöriga mår bra och är trygga är svår att 

göra något åt, men förhoppningsvis lindras den psykologiska stressen av tryggheten att 

Försvarsmakten ser till att den anställde kommer hem så fort som möjligt om något 

skulle hända. Önskemålet om en funktion som erbjuder ett praktiskt stöd skulle också 

kunna bidra med en något lugnande effekt för de anställda då de inte behöver oroa sig 

över hur de anhöriga klarar praktiska spörsmål. Vad gäller de olika situationer som kan 

uppstå med anhöriga, exempelvis traumatiska uppbrott eller svårigheter att relatera till 

och förstå soldaten, så är det egentligen utanför Försvarsmaktens resurser och 

ansvarsområde. Min bedömning är dock att det som påverkar den anställde, påverkar 

också organisationen och verksamheten. Därför bör Försvarsmakten bli bättre på att 

förbereda både anhöriga och de tjänstgörande på de svårigheter som kan uppstå under 

och efter utlandstjänstgöring samt hur dessa kan hanteras. Detta skulle kunna ske genom 

träffar och seminarium med erfarenhetsutbyte, där anhöriga till och tidigare 

tjänstgörande själva kan dela sina erfarenheter av insats, att återvända från insats och 

hur den anpassningen var.  

Vad gäller problemet med att anhöriga blir felinformerade via media så är det omöjligt 

för Försvarsmakten att göra något åt, och problemet med felrapportering i media ligger i 

en annan rapport att utlösa. Det Försvarsmakten kan göra är dock att se till att anhöriga 

inte behöver vända sig till media och istället förser dem med relevant information 

gällande enheterna i insatsområdet på ett snabbt och välinformerat sätt, genom 

exempelvis email. På så sätt behöver de anhöriga inte heller oroa sig och fundera över 

om deras anhörig varit inblandad i de olika incidenter som rapporteras i media då de blir 

informerade om det i förväg, och inte heller blir uppskrämda av medias ofta överdrivna 

bild av händelsen. 

Utifrån deltagarnas kritiska utsagor gällande anhörigstödet gör jag bedömningen att det 

är något Försvarsmakten måste förbättra till hög grad. Det gäller allt ifrån antal, kvalitén 

på och placeringen av anhörigträffar till informationsdelgivning och praktisk stöd. 

Enligt deltagarna behövs det fler träffar med bättre geografisk tillgänglighet och mer 

pedagogiskt och informativt upplägg, effektivare delgivning och mer aktuellt 

information, samt praktiskt stöd i vardagen med diverse sysslor. Genom att förbättra 

detta och se till de önskemål de anställda har kan Försvarsmakten främja de anställdas 

välmående och därmed få en mer effektiva och välfungerande medarbetare. 

Individualitet och anpassning 

Även om alla dessa olika faktorer spelar sin roll i en individs möjlighet att hantera olika 

saker i livet är det i slutändan individuellt. Lazarus och Folkmans (1984) definition 
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uttrycker just detta; ”…by the persona…”. I och med att det är transaktionen mellan 

individen och omgivningen som skapar stressen är det svårt för Försvarsmakten att 

förbereda alla på ett optimalt sätt då alla kommer reagera olika på omgivningen, vilket 

deltagarna också poängterar. Det kan till och med skilja sig i reaktion mellan individer 

som befinner sig i exakt samma situation, där den ena exempelvis kan drabbas av 

distress och den andra eustress. I modellen The cognitive-adaptive framework 

demonstreras hur många olika faktorer det är som spelar in vid en individs 

stressreaktion, vilket gör det ännu mer tydligt att det inte kan vara något annat än 

individuellt då det omöjligt kan finnas två individer som är exakt lika i alla aspekter. 

Även Krueger (2008) och Matthews (2008) lyfter fram de olika individuella aspekterna, 

och det verkar som att forskningsvärlden är eniga om detta. Morgan (1995) har 

exempelvis funnit bevis för att individer som karaktäriseras av oro löper större risk att 

reagera starkare vid exponering för en stressor, vilket styrker deltagarnas uttalanden om 

att den typen av individer varken söker sig till Försvarsmakten eller utlandstjänst. 

Det Försvarsmakten kan göra för att adressera dessa individuella aspekter är att 

förtydliga detta i utbildningen och markera för olika typer av reaktioner och responser. 

Det individuella skulle säkerligen även dyka upp i reflektionerna under den mentala 

beredskapsträningen och därmed åskådliggöras på ett sätt som kan skapa förståelse för 

olika reaktioner bland de tjänstgörande. Detta kan även minimera motviljan att erkänna 

mentala reaktioner och svårigheter då det klargör att det är ett odefinierbart fenomen 

som ser olika ut från person till person.  

Min upplevelse är att flera av deltagarna inte tror att det går att förbättra förberedelsen 

inför insats på grund av att det är för individuellt. En inställning som går att förstå men 

som inte bör uppmuntras. För även om det skiljer sig mycket från individ till individ 

och att det kan vara svårt att förutse hur en individ kommer reagera så bör man ändå ta 

hänsyn till de övriga faktorer som blivit identifierade av forskningsvärlden och utnyttja 

dessa för att skapa en så bra förberedelse som möjligt inför stressrelaterade uppgifter, 

som exempelvis arbetet på insats.  

Metoddiskussion 

Jag vill mena att studiens validitet är god ur den synpunkten att tolkningarna har god 

grund i empirin och informationsmättnad uppnåddes. Med informationsmättnad menas i 

detta fall att ytterligare intervjuer inte hade bidragit med någon ny information för de 

olika teman. Redan vid sjätte intervjun upplevde jag att svaren inte bidrog med särskilt 

mycket ny information men utförde ändå intervju sju och åtta för att stärka det 

antagandet samt för att examinationen krävde det. Efter dessa intervjuer upplevde jag 

ännu starkare att informationsmättnad uppnåtts, men jag är medveten om att vidare 

datainsamling kunde funnit fler individuella skillnader. Jag vill dock mena att studien 

visar på ett konsekvent resultat där deltagarnas utsagor bekräftar varandra, trots att de 

tjänstgjort på olika enheter vid olika tidpunkter. Därmed vill jag även mena att urvalet 

är representativt för tjänstgörande på insats, då deltagarnas upplevelser inte är desamma 

ur ett situationellt perspektiv och deltagarna själva uttryckt sig i form av ”oss” och ”vi” 

med syftning på sina kollegor. Som det beskrivs i metodavsnittet användes även 

kriterier vid urvalsprocessen för att fastställa representativiteten. Det är också av denna 

anledning jag i resultatet valt att förtydliga om uttalanden kommit från exempelvis en 

deltagare, flera deltagare eller majoriteten av deltagare. På detta sätt tydliggörs vilka 



24 

 

delar av resultatet som hade högre samstämmighet deltagarna emellan, samtidigt som 

uttalanden viktiga för att lyfta fram individualiteten kunde redogöras. 

Studien är analyserad med en tematisk analys med både förhandsstyrda och datastyrda 

teman, vilket ska höja validiteten. Dock kunde tiden sedan senaste insats minskats då 

deltagarna i vissa fall hade svårt att minnas diverse saker. Detta skulle kunna innebära 

att deltagarna inte kunnat återge sina upplevelser korrekt och istället lutat sig på 

allmänna uppfattningar om utlandstjänstgöringen som kan figurera i organisationen. Det 

skulle i sin tur vinkla resultatet mot de allmänna uppfattningar som kan finnas i 

Försvarsmakten och resultatet speglar då inte längre individernas upplevelse av 

insatsarbetet. Det är dock viktigt att poängtera att deltagarna uttryckligen valde att inte 

svara på sådant de inte kunde minnas och att detta förhoppningsvis kan tyda på att övrig 

data är tillförlitlig. Även att deltagarna till största del beskrev sina upplevelser utifrån 

erfarenheter vill jag mena ökar trovärdigheten i deras utsagor. Jag försökte även inneha 

ett kritiskt förhållningssätt till deltagarnas utsagor på grund av den tabu som föreligger 

psykologiska svårigheter, samt motviljan att prata om och erkänna dem, samt på grund 

av eventuell lojalitet till organisationen som kunde färga deltagarnas uttalanden. Dessa 

faktorer kan endast försöka utläsas ur deltagarnas beteende och övergripande svar, 

vilket i slutändan handlar om min egen tolkning och bedömning av individerna. Jag har 

under studiens gång varit medveten om min egen subjektivitet och bias samt att min 

tolkning och bild av Försvarsmaktens arbete kan avvika från verkligheten. Jag har 

därför till bästa förmåga undvikt egna värderingar och säkerställt att tolkningar och 

diskussion haft god grund i empiri och teori. Sen får det inte försummas att det finns 

svårigheter med att objektivt bedöma sin subjektivitet, och att även denna diskussion 

påverkas av detta till viss grad. Vad gäller lojaliteten anser jag inte att det på något sätt 

hindrat deltagarnas utsagor då de både lyft fram positiva och negativa aspekter med 

Försvarsmaktens arbete med insatstjänstgöring, och även gett konstruktiv kritik och 

förslag till förbättring. Jag vill heller inte mena att deltagarna var svårpratade, även om 

de var mer eller mindre villiga att prata om de mentala påfrestningar som är kopplade 

till insatsarbetet. I slutändan var jag ändå förvånad över att majoriteten av deltagarna 

öppnade sig så pass mycket som de gjorde och delade med sig av personliga upplevelser 

och erfarenheter. 

Det fanns vissa svårigheter med att hitta deltagare till studien då många i 

Försvarsmakten inte vill delta i civila studier, intervjuer eller artiklar, men i slutändan 

fick jag det antal och den spridning i befattningar som jag önskat. Anledningen till att 

studien endast utförts med manliga deltagare var på grund av bristen på kvinnliga 

Försvarsmaktsanställda som uppfyllde alla kriterier för att kunna delta i studien, samt att 

genusfrågan inte var av intresse för denna studie. Anledningen till att föreliggande 

studie inte utfördes med kvantitativ metod istället för kvalitativ var först och främst att 

jag ansåg att det var ett för känsligt ämne för att undersöka med enkäter. Med enkäter 

får man bara det man frågar om och kommer inte lika nära individen som med 

djupintervjuer, och intervjuer möjliggör även för att låta deltagaren styra samtalet dit 

den vill. Min bedömning var därför att en kvalitativ ansats skulle ge mer användbara 

resultat. Rent praktiskt hade det även varit svårt att få tillräckligt många att delta i en 

enkätundersökning. Vad gäller insamlingsmetoden hade jag önskat att kunna 

komplettera med observationer på plats i Afghanistan men på grund av rådande 

säkerhetsrisker fanns det ingen möjlighet att få igenom ett godkännande på ett sådant 

beslut på så pass kort tid.  
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Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Slutsatsen är att socialt stöd, kamratskap, erfarenhet, mental beredskap, utbildning och 

praktisk träning gynnar individer under insatstjänstgöring medan oro för anhöriga och 

maktlöshet missgynnar, även om det till stor del är individuellt. Frågeställningen 

besvaras på så sätt med att Försvarsmaktens anställda i sin förberedelse inför 

insatstjänstgöring behöver få öva och träna mycket och tillsammans med sitt team eller 

sin enhet, ha ett starkt socialt stöd runtomkring sig både under insatstiden och under 

efterarbetet hemma, få ta del av tidigare erfarenheter och exempel, få mental 

beredskapsträning, ha ett bra anhörigstöd, samt få god och välplanerad utbildning och 

praktisk träning. Jag vill därför hävda att syftet är uppfyllt då studien fördjupar 

förståelsen för ämnet och bidrar med kunskap inom området, samt ger förslag till 

förbättring och utveckling av förberedelsearbetet. Det skulle vara intressant att i vidare 

forskning undersöka hur individer som får mental beredskapsträning hanterar den 

psykiska pressen under insats i jämförelse med individer som endast fått den nuvarande 

förberedelsen. Då skulle eventuella skillnader kunna markera vikten av praktisk versus 

mental förberedelse, och erbjuda tydligare riktlinjer för hur denna typ av förberedelse 

bör utformas.  
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