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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv analysera 

och tolka situationer där svensk militär personal under utlandsuppdrag, för att lösa sina upp-

gifter kommit att interagera på ett sätt som inte direkt kan hänföras till något slags regler. 

Studien har skett genom textanalys av svenska officerares personliga berättelser. Analysen har 

inte skett med inriktning att finna prevalenser i fenomenen, utan att identifiera typexempel på 

problemsituationer och hantering av dem. Likafullt bär somliga typfall en allmängiltighetens 

prägel. Exempelvis är det tydligt att kulturkrockar inte uppträder endast i möten mellan 

utlandsstyrka och lokalbefolkning utan förekommer i betydande utsträckning både inom 

utlandsstyrkan som helhet, inom egna förband och gentemot aktörer i hemlandet. I denna 

studie förekommer exempel på hur detta bottnar i divergenser i definitioner av situationen 

mellan aktörer liksom i rolltagandet befattningshavare emellan. Bland regelbrott, oavsett om 

det rör sig om konstitutiva regler, regulativa regler eller direkt order, hittar vi motiv som att 

regeln är kontraproduktiv, utsätter egna förband för fara, inte är möjlig att omsätta eller inte 

avgjort är tillämpbar. Brott mot konstitutiva regler som lösning på problemsituationer visar 

gärna inslag av analogiskt tänkande, ett lösande av en problemsituation genom att lyfta in ett 

resonemang eller beteende från mindre problematiska situationer. Det förefaller också som 

om problemsituationer under utlandsuppdrag inbjuder till ett kreativt agerande och att den 

svenska ledningsfilosofin ger utrymme för det. Uraktlåtenhet att handla, trots noggranna över-

väganden förekommer här dels när uppgiften att skydda lokalbefolkningen kräver ett ingri-

pande mot allierade förband, dels när informanten varit osäker på intentionen hos motparten 

och hellre valt att fria än att fälla. Rutinsituationen har också visat sig vara en potentiell 

problemsituation, då utdragna perioder av rutintjänst kan verka demoraliserande på förbandet. 

 

Nyckelord: symbolisk interaktionism, militärt ledarskap, internationella operationer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund1 

Ultimatumet kom till mig via kroatiska soldater i vakten. 

Innan klockan 17.00 innevarande dag ska alla muslimska sköterskor vara 

ute ur sjukhuset, annars anfaller de oss och kastar ut dem. Jag informerar pluto-

nen och påbörjar därefter våra stridsförberedelser.2 

Inbördeskrig har brutit ut i ett sönderfallande Jugoslavien och Förenta nationerna har sänt 

trupp till den forna socialistiska federationen. Just som kalla kriget tystnat står förband från 

öst som väst, syd som nord i en allians få trott ens vara möjlig och försöker få grepp om en 

konflikt mellan nationaliteter få ens känt till. I utbrytarrepubliken Bosnien-Hercegovina rasar 

strider mellan de tre största etniska grupperna; serber, kroater och bosniaker, ”bosnien-

muslimer”. 

En svensk kapten och hans Pansarskyttepluton befinner sig i frontlinjen mellan kroatisk och 

muslimsk trupp. Han är underställd ett kanadensiskt förband och har fått uppgiften att 

försvara två mentalsjukhus. Det förband som framkastar sitt ultimatum är av avsevärt större 

storlek och passar på just som svenskarna kommit till platsen. 

Klockan tickar på och under eftermiddagen övar vi vår stridsplan och de olika 

omfall vi kan tänka oss. Alla av oss kan se att vi i alla fall kommer förlora, om det 

blir någon omfattande strid. 

Varför väljer jag att göra så här? Varför utsätter jag mina grabbar och 

mig själv för risken att dö på den här platsen? Jag känner inte att det finns så 

många olika alternativ om jag vill vara den som styr spelet efter den här händel-

sen och jag är beredd att syna kroaternas kort. Att anfalla FN, oavsett hur liten 

                                                             
1 För en fylligare bakgrund till detta avsnitt, se Peter Tillberg & Lotta Victor Tillberg, ”Introduktion – I främ-

mande land”, Uppdrag Utland – Militära exempel från internationella uppdrag, red: Tillberg, Peter; Svartheden, 

Joakim & Engstedt, Danuta Janina (2007), Stockholm: Försvarshögskolan, s. 11ff. 
2 Stewe Simson, ”Alfa Sierra”, ibid. s. 22. Samma artikel förekommer under samma namn även i red. Svart-

heden, Joakim (2003), Exempel – Yrkeskunnandets Praktik och IT 2002, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 64f. 

Händelserna kring försvaret av sjukhusen finns också beskrivna i en självbiografi med samma titel, se Karlsson, 

Lars A. (2004), Alfa Sierra – BA01-Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina, AK-Ronym, s. 184ff. ”Alfa Sierra” (eg. 

Alpha Sierra, eng. bokstavering för ”AS”, sv. Adam Sigurd) var enligt dåtidens Fasta Anropssignaler Lägre 

Förband – Armén (FAL-A) anropningssignalen för första plutonen ur första kompaniet i bataljonen. 
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styrka, kommer inte att se bra ut i världspressen och jag räknar med att vi åtmins-

tone ska klara av att ge omvärlden tillräckligt med bränsle för att göra kroaterna 

nervösa inför det eventuella anfallet.3 

Ett bryskt uppvaknande för en hel värld såväl som för en ung officer. Ett våldsamt möte med 

en ny världsordning, en ny motståndare, nya miljöer, nya uppgifter, nya lednings- och lyd-

nadsförhållanden, nya hänsynstaganden – och därmed en ny yrkesidentitet. 

Året var 1993. Sedan dess har över 100.000 svenska kvinnor och män dragit på sig basker blå 

eller grön och gett sig av mot någon oroshärd någonstans i världen.4 Medborgare av en nation 

som valt att stå utanför fasta militära allianser. Där regelverk, doktrin, koncept, system, orga-

nisation och utbildning utvecklats nationellt och syftande till försvar av eget territorium. Som 

inte varit i krig på över två hundra år men icke desto mindre kontinuerligt ställer reguljär 

trupp till förfogande i FN-, EU- och NATO-ledda fredsoperationer jorden runt. Förband som 

följaktligen agerar i omgivningar och strukturer de inte främst var ämnade för. 

Det är sammanhang förutbestämda att leda till oförutsedda möten. Situationer där varken 

resolutioner, regelverk och manualer eller rutiner och invand praxis förslår men som likväl 

måste hanteras, i mötet där och då. 

Det är om sådana möten jag vill skriva. 

 

1.2 Syfte 

Det direkta syftet med denna studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv analysera och 

tolka situationer där svensk militär personal under utlandsuppdrag5, för att lösa sina uppgifter 

kommit att interagera på ett sätt som inte direkt kan hänföras till något slags regler. Det över-

gripande syftet är att bidra till förståelsen för den militära problemsituationens natur, dvs. 

mellanmänskliga situationer där regelverk och explicita föreskrifter såväl som etablerad 

                                                             
3 Stewe Simson, ”Alfa Sierra”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 23. 
4 Utöver svenska medborgare som enskilt deltagit i väpnade konflikter. För en introduktion i ämnet, se exempel-

vis kapitlen ”Introduktion – I främmande land” och ”Utanför Sveriges gränser”, red. Tillberg, Svartheden & 

Engstedt (2007), s. 11ff respektive s. 103ff. 
5 Med svensk militär personal under utlandsuppdrag avses här företrädesvis individer som under uppdraget för 

svensk räkning ingått i en militär organisation, men även individer som i en civil organisation varit militär 

representant eller bedrivit verksamhet som haft direkt militär anknytning, såsom minröjning, ryms i kategorin. 

Däremot avses inte svenska medborgare som på frivillig eller pliktmässig basis ingått i främmande makts 

reguljära eller irreguljära styrkor. 
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praxis och vanemässigt beteende är till svag eller obefintlig vägledning, och hur svensk mili-

tär personal i allmänhet och officerare i synnerhet resonerar och agerar i denna. 

Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

1. Vilka omständigheter har bidragit till att en mellanmänsklig situation av individen 

kommit att uppfattas som en problemsituation? 

2. Hur har individen kommit att tolka och agera i situationen? 

Detta sker utifrån dels antagandet att militär profession, all standardisering och teknokratise-

ring till trots, i betydande utsträckning utövas i direkt interaktion med den mänskliga omgiv-

ningen, vänligt eller ovänligt sinnad. Dels konstaterandet att utlandsmissionen är den kontext 

där flest svenska officerare utövat sin skarpa tjänst. Dels förhoppningen om att studiet av 

konkreta exempel kan bidra till ökad insikt i och förståelse för officersprofessionen. 

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis sker en genomgång av tidigare forskning kring svenskt deltagande i internatio-

nella operationer. Studerade arbeten omfattar främst genomgripande analyser av de för 

svenskt vidkommande mest omfattande insatserna hittills, rön kring interpersonella aspekter 

av militär yrkesutövning vid internationella operationer samt publicerade intervjuer kring 

svenska officerares egna berättelser om avgörande händelser under utlandsuppdrag. 

Därefter sker en genomgång av symbolisk interaktionism, det socialpsykologiska perspektiv 

som kommer ligga till grund för den teoretiska analysen av det empiriska materialet. På detta 

följer en redogörelse för inhämtningen, bearbetningen och av analysen detta empiriska 

material, som huvudsakligen utgörs av berättelser från svenska officerare med erfarenhet av 

internationella operationer. Kring detta sker också en diskussion över validitet och reliabilitet 

samt etiska implikationer av angreppssättet. 

Avslutningsvis sker en redovisning av och därefter en diskussion kring resultatet av analysen. 

Analysen kommer ta sin utgångspunkt i själva agerandet, dvs. hur officeren hanterat själva 

problemsituationen, för att därifrån analysera vilken tolkning av situationen som ligger bakom 

beteendet och vilka omständigheter som bidragit till att det alls kommit att uppfattas som en 

problemsituation. 
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2 Litteraturstudium och tidigare forskning6 

2.1 Ansats 

Forskningsläget är enormt, närmast förlamande. Inte minst för att militärvetenskaperna är 

gamla. Det äldsta militärteoretiska portalverket, kinesiske generalen Sun Zis Krigskonsten, 

har tvåtusen femhundra år på nacken.7 Ämnen som nautik och hållfasthetslära hade tidigt 

militära användningsområden och, för att vända på steken, det är först inemot våra dagar som 

det går att studera civilrätt eller utbilda sig till civilingenjör och civilekonom. Även om 

samhällsvetenskaperna oftast är av yngre snitt, kom militärpsykologi och militärsociologi 

tidigt att etablera sig som akademiska discipliner. Det är idag svårt att alls tänka sig utveck-

lingen inom ämnen som ledarskap, intelligensprövning, stressreaktioner, stat och samhälle 

eller normer och motivation, utan militär forskning. (Betänk bara vilken aktivitet Andra 

världskriget givit upphov till bland sociologer eller Vietnamkriget bland psykologer.) Inte 

minst har Socialpsykologin åtskilligt att tacka den militära forskningen, allra helst kring 

gruppdynamik, sitt empiriska material för. En uppsjö av dagens akademiska ämnen går också 

att sätta militärt associerade prefix till – militärhistoria, krigspsykiatri, officersetik, försvars-

medicin, freds- och konfliktkunskap osv. 

Även Sverige har en lång tradition av militär forskning och utveckling. Vi utvecklar egna 

flygplan, fartyg, fordon och system och utarbetar våra egna doktriner, koncept och regle-

menten. Till varje funktion – ledning, markstrid, logistik, luftbevakning osv. – finns centrum 

och skolor knutna med egna utvecklingsenheter för prov, försök, utveckling och styrning. Det 

finns en särskild högskola (Försvarshögskolan, FHS), ett forskningsinstitut (Totalförsvarets 

forskningsinstitut, FOI) och ett materielverk (Försvarets materielverk, FMV) för totalförsva-

rets behov.8 Instanser som jämte både akademiska institutioner och fristående institut bedriver 

forskning kring fred, försvar och säkerhet. Också för den som begränsar sig till svenska rön är 

forskningsläget därför svåröverblickbart. Bara i Försvarshögskolans skörd har jag funnit 26 

avhandlingar, 145 böcker, 432 bokkapitel och 665 artiklar jämte recensioner, bidrag i sam-

lingsverk etc.9 Däremot tycks ingen av dem omfatta kombinationen symbolisk interaktionism 

                                                             
6 Stommen till forskningsöversikten utarbetades under kursen Arbetsliv, som genomfördes höstterminen 2015 

inom magisterprogrammet i Praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Översikten ingick också i examens-

uppgiften till samma kurs. 
7 Se t.ex. den nutida översättningen i Sun Zis, Krigskonsten (2012), Santérus förlag. 
8 Att jämföras med exempelvis Finland som har sin alliansfrihet gemensam med Sverige, men har valt att främst 

luta sig mot befintlig, utländsk materiel- och konceptutveckling. (Måhända en förklaring till att landet, trots en 

betydligt mindre försvarsbudget än grannlandets, förmår att utbilda, utrusta och krigsplacera ett fullskaligt värn-

pliktsförsvar.) 
9 Slagning i DiVA augusti 2015. 
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och militär utlandstjänst. En internetslagning på ”symbolic intercationism military” ger visser-

ligen ett antal träffar, men jag ämnar här inte göra någon jämförande studie mellan svensk och 

utländsk militär. 

Jag har avgränsat denna forskningsöversikt till att omfatta svenskt deltagande i internationella 

operationer. De verk jag närmat mig kan grovt delas in i tre teman: 

 Insatsspecifika undersökningar 

Här avhandlas ur skilda perspektiv de hittills mest omfattande insatserna för svenskt vid-

kommande, nämligen operationerna i Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Afghanistan. 

Syftet är att bidra till den kontextuella fonden, grundförståelsen för varför svensk militär 

alls hamnat där den hamnat och handlat som den handlat. 

 Ledning och samverkan 

Här diskuteras rön om interpersonella aspekter av militär yrkesutövning och individens 

sätt att agera, reagera och interagera häri. Även Försvarsmaktens portalverk i ledarskaps-

ämnet berörs. 

 Röster från fältet 

Här diskuteras sammanställningar av svenska officerares egna berättelser om avgörande 

händelser under uppdrag, givna i intervjuer genomförda och kommenterade av forskare, 

återgivna med autentiska tid-, plats- och personangivelser. 

 

2.2 Insatsspecifika undersökningar 

Lars Anderssons doktorsavhandling Militärt ledarskap – när det gäller. Svenskt militärt 

ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus tar sin utgångspunkt i den svenska insatsen i 

Bosnien-Hercegovina.10 Avhandlingen har det övergripande syftet ”att belysa det militära 

ledarskapet med sikte på att bidra till chefsutvecklingen i Försvarsmakten”.11 Navet i studien 

är deltagande observationer av soldater och chefer på alla nivåer i BA01 och BA05, dvs. den 

första och den femte svenska bataljonen på plats, 1993/94 respektive 1995. Anderssons slut-

satser låter sig enklast sammanfattas i att de svenska förbanden har löst sin uppgift väl, men… 

Hans egna deltagande observationer liksom de källor han har att tillgå vittnar om impone-

rande och livsbesparande insatser, men att detta samtidigt utgör den synliga toppen av ett 

                                                             
10 Andersson, Lars. (2001). Militärt ledarskap – när det gäller. Svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande 

insatser i fokus. Stockholm: Försvarshögskolan. 
11 Andersson (2001), s. 20. 
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isberg där maktkamper, förtroendekriser, policybrott, olösta moraliska dilemman och 

allmänna misslyckanden dväljs under ytan. All klassisk socialpsykologisk terminologi till 

trots säger analysen något så enkelt som att dåtidens försvarsmakt var präglad av fredsförhål-

landen. Organisationen var dimensionerad för utbildning, krigsplanläggning och fredsadmi-

nistration. De flesta officerarna hade ingen tidigare erfarenhet av väpnad konflikt, än mindre 

direkt strid. De yngre hade blygsam, om ens någon, erfarenhet av krigsförbandsövningar, 

”repövningar”, och var därmed ovana både vid att leda äldre soldater och att leva längre tid 

under fältförhållanden. Påfallande många chefer hade också ett distanserat förhållningssätt 

som möjligen fungerade under kasernförhållanden men knappast i frontlinjen.12 

Erfarenhetsanalys Kosovo 1999-201313 är Försvarsmaktens egen slutrapport över Kosovo-

insatsen, som för svenskt vidkommande kom att sträcka sig över fjorton år och helt ske inom 

ramen för den NATO-ledda och FN-stödda styrkan Kosovo Force (KFOR).14 Syftet med 

analysen är ”att presentera det historiska skeendet och de framåtblickande erfarenheterna från 

insatsen”.15 Medan Bosnieninsatsen redan från början kom att präglas av en oväntat hög 

våldsnivå, kulminerad i Srebrenicamassakern 1995, kom Kosovoinsatsen snarast utmärkas av 

det motsatta. Den svenska första bataljonen på plats, KS01, sattes under brittiskt befäl och 

grupperades utspritt längs ett gränsavsnitt för att kunna möta och fördröja ett serbiskt anfall in 

i provinsen. Det blev inget militärt anfall då och inte heller någon annan gång under den 

svenska Kosovoinsats, som istället blev lågintensiv.16 Forskningsrapporten prisar delvis 

oblygt Försvarsmaktens insatser, samtidigt som det konstateras att det har saknats tydliga 

militära mål med det svenska deltagandet i KFOR och att förmågeutvecklingen mestadels 

varit ”händelsestyrd istället behovsstyrd”.17 Några delrapporter bidrar också med värdefulla 

insikter i interpersonella frågor och kommer diskuteras nedan. 

I Ett krig här och nu – Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan18 gör Wilhelm Agrell, 

något slags bokslut över svensk insats i allmänhet och Afghanistaninsatsen sådan i synnerhet, 

även om den i hans skrivandes stund ännu pågår. Agrells utdragna slutsats är att Sverige 

närmast obemärkt gled in i ett regelrätt krig där svenska förband till slut nära nog dagligdags 

                                                             
12 Sammanfattat i Andersson (2001), s. 180ff. 
13 Försvarsmakten (2015), Erfarenhetsanalys Kosovo 1999-2013 – En rapport från insatsledningens avdelning 

för erfarenhetsanalys, FM2014-8902:6. 
14 Försvarsmakten, FM2014-8902:6, s. 5ff. 
15 Försvarsmakten, FM2014-8902:6, s. 7. 
16 Försvarsmakten, FM2014-8902:6, s. 31ff och 352ff. 
17 Sammanfattat i Försvarsmakten, FM2014-8902:6, s. 5. 
18 Agrell, Wilhelm (2013), Ett krig här och nu – Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan, Stockholm: 

Bokförlaget Atlantis. 
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var inbegripet i stridigheter. Ett FN som under årtionden förskjutit tonvikten från fredsbeva-

rande till fredsframtvingande och samtidigt visat en tandlöshet som lämnat fältet öppet för 

NATO.19 Ett Sverige som vid kalla krigets slut inleder en process mot ett ”smalare och 

vassare” försvar, för att när kriget mot terrorismen börjar vid millennieskiftet stå nästan utan 

och intensifierar sitt NATO-stöd för att förhoppningsvis påräkna detsamma vid behov.20 Efter 

att ha varit bland de sista in i Kosovo blir det viktigt att vara bland de första i Afghanistan.21 

USA har bestämt sig för att i med minimala insatser bekämpa både Al Qaida och talibaner 

och först förefaller ”det lätta fotavtryckets” taktik lyckat, talibanerna flyr huvudstaden, men 

dyker sen upp här och var i landet varför det blir tydligt att livet i det väldiga Afghanistan levs 

ute i provinserna och att den demokrati västmakterna tänkt sig etablera i landet inga institutio-

ner har att vila på.22 Sverige tilldelas ansvaret för ett Provincional Reconstruction Team i 

landets nordöstra hörn, långt under utländskt befäl och djupt inne i konflikten.23 

 

2.2.1 Diskussion 

En doktorsavhandling i beteendevetenskaplig terminologi, en myndighetsrapport på kansli-

svenska och en historisk analys uttryckt i sakprosa. Olika form, olika perspektiv, olika 

nedslag. När Lars Andersson åker till Bosnien-Hercegovina för sin första deltagande obser-

vation är Berlinmurens fall i färskt minne. När Agrell företar sin studieresa till Afghanistan är 

det väldiga invasionsförsvaret avskaffat, den absoluta merparten av förbanden nedlagda och 

den lilla yrkesarmé som återstår fullt upptagen utbildning, utrustning och insats av utlands-

styrka. Vid det här laget har 100.000 svenskar från fotsoldat till general gjort utlandstjänst 

längs hela konfliktskalan och mitt i detta går själve Överbefälhavaren och blir ordförande i 

EU:s militärkommitté. Sverige är förvisso ännu alliansfritt men ändå en ytterst aktiv medlem 

av NATO:s Partnerskap för Fred, stabsfunktionerna från Högkvarteret ner till minsta 

förbandsenhet är organiserade enligt NATO-modell och de större övningarna äger rum som 

internationella ledningsträningsövningar med ett flertal deltagarnationer och engelska som 

arbetsspråk. En gradvis men ändå omvälvande förändring av den svenska säkerhetspolitiken, 

Försvarsmakten och officersprofessionen – de situationer den militära personalen har att 

definiera och (inter)agera i.24 

                                                             
19 Agrell (2013), s. 31ff. 
20 Agrell (2013), s. 115f. 
21 Agrell (2013) s. 73ff. 
22 Agrell (2013), s. 87ff och 105ff. 
23 Se t.ex. Agrell (2013), s. 73ff och 115ff.  
24 Agrell (2013). 
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Tre verk som med sin sina breda ansatser mycket väl kan belysa tendenser, men kanske inte 

så väl prevalenser. Till det krävs mer specifika studier. Utan åskådliggörandet av insats-

områdena, de politiska motiven för och de militära utfallen, skulle officerens insatser sakna 

mening men, med undantag för delar av Anderssons avhandling, förmår dessa övergripande 

studier å andra sidan inte tränga in i den enskilde officerens meningshorisont. Det är bl.a. den 

horisontsammansmältningen jag vill åstadkomma. 

 

2.3 Ledning och samverkan 

När historikern Ingvar Sjöblom skriver Interoperabilitet i multinationella operationer – 

Fallstudie Liberia (LA01) och tankar inför framtiden, är ”interoperabilitet” ett modeord.25 

Syftet med studien är ”att studera interoperabilitet i multinationella operationer och diskutera 

konsekvenser för den svenska reformeringsprocessen”.26 En process med bakgrund i bl.a. 

framväxten av EU:s snabbinsatsstyrkor, Battle Groups, som i allt väsentligt kom att följa 

befintliga NATO-koncept och därmed fick Sverige att verka för interoperabilitet enligt samma 

standard.27 Vid en begreppsgenomgång identifierar Sjöblom åtminstone sex varianter av inter-

operabilitetsbegreppet bärande mot multinationella operationer, alla med sin funktion men 

med gemensam nämnare att ytterst handla om att få två eller flera förband att genom sam-

arbete och under samordnat befäl uppnå gemensamma mål.28 

Författaren genomför också en fallstudie kring LA01, det första svenska bidraget till United 

Nations Operation in Liberia (UNMIL) 2004. (En studie som kunnat sortera under föregående 

rubrik, om det inte vore för att just interoperabiliteten är det intressantaste här.) Ett svenskt 

mekaniserat skyttekompani jämte några stabsmedlemmar kom där att ingå i en irländsk batal-

jon tillsammans med en svensk kontingentschef, som dock inte kom att ingå i bataljonslednin-

gen och en nationell logistikstödsenhet, som inte alls kom att ingå i bataljonsstrukturen.29 

Efter att ha intervjuat fem svenska officerare involverade i insatsen sluter sig författaren till 

att de interoperabilitetsproblem som uppstått har varit mindre av teknisk art än av kulturell 

och organisatorisk. Arbetssätten skiljer sig och svenskarna uppfattar den irländska lednings-

filosofin vara chefscentrerad och föråldrad och de irländska yrkessoldaterna ha besvärande låg 

                                                             
25 Sjöblom, Ingvar (2005), Interoperabilitet i multinationella operationer – Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 

inför framtiden, Stockholm: Försvarshögskolan, s.4. 
26 Sjöblom (2005), s.4. 
27 Sjöblom (2005), s. 23ff. 
28 Jfr. Sjöblom (2005), s. 4 och 86. 
29 Sjöblom (2005), s.48. 
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bildningsgrad jämfört med sina svenska, frivilligt rekryterade motsvarigheter.30 Inte minst 

vållade de parallella lednings- och lydnadsförhållandena det innebar att inte ha den svenske 

kontingentschefen med i förbandsledningen och stödenheten inte med i förbandet som sådant 

bekymmer.31 Informanterna tycks eniga dels om att uppgifterna likafullt löstes väl men att 

bristerna i operabilitet skulle ha medfört svåra konsekvenser om förbandet råkat i strid, dels 

om att botemedlet heter dels enkelhet och språkuppfattning, men framförallt övning, utbild-

ning och uppföljning.32 Slutsatser som delvis återkommer i Kosovoraporten ovan, där en 

delrapport landar i att traditionella, välbeprövade organisatoriska strukturer liksom tydliga 

mandat och enkla lednings- och lydnadsförhållanden bör eftersträvas. Delrapporten, liksom 

rapporten i sin helhet, gör gällande att svenska förband generellt fullgjort sina uppgifter 

mycket väl och att det inte finns någon anledning att revidera den inhemska ledningsfilosofin, 

men att svensk personal dels får finna sig i högre grad av detaljstyrning och kommandotaktik i 

samarbete med andra nationers förband och besinna att den svenska betoningen på kompetens 

snarare än tjänstegrad och informella attityden mot underlydande kan framstå som närmast 

extrem i internationella sammanhang.33 

I Att bränna eller bygga broar? – En pilotstudie om interkulturell samverkan under inter-

nationella missioner ur ett organisationsperspektiv34 av Alvinius, Nilsson och  Berggren för-

djupas studierna kring de kulturella dimensionerna av interoperabilitet. Syftet med studien är 

”att erhålla en fördjupad förståelse av hur svensk militär samverkan påverkas av nationellt 

betingade kulturella särdrag under internationella missioner ur ett organisationsperspektiv”.35 

Slutsatsen är att för personal på högre nivå, där ledningsfunktionerna ofta är multinationella, 

präglas relationer generellt av kulturella utbyten. För personalen på mellannivå är kontakterna 

med närmaste chefsskikt, följaktligen, ofta mångkulturella medan de underställda främst är av 

egen nationalitet. På lägre nivå kommer interkulturell samverkan främst att omfatta lokal-

befolkning, lokalanställda och personal ur andra kontingenter. För de lokalanställda uppstår 

kulturmöten dagligen med arbetsgivarna.36 Kulturmötena ser därför något olika ut mellan 

nivåerna, men har det gemensamt att kulturella skillnader ofta försvårar effektivt samarbete 

                                                             
30 Sjöblom (2005), s. 67ff. 
31 Sjöblom (2005), s. 72ff. 
32 Sjöblom (2005), s. 86. 
33 Försvarsmakten, FM2014-8902:6 s. 138f. 
34 Alvinius, Aida, Nilsson, Sofia & Berggren, Anders W (2007), Att bränna eller bygga broar? – En pilotstudie 

om interkulturell samverkar under internationella missioner ur ett organisationsperspektiv, Stockholm: 

Försvarshögskolan. 
35 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s. 8. 
36 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s. 46ff. 
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och uppgiftslösande.37 Problem under missionen kan, enligt författarna, bl.a. hänföras till 

organisatoriska sammanhang, ledningsfilosofi och ledarstilar, attityder och värderingar, 

kompetens och arbetsmetoder liksom språkliga förutsättningar.38 Författarna menar också att 

de svenska informanterna visar en viss ”etnocentrism” i att betrakta andra nationers ledarstil 

som besvärande hierarkisk, deras soldater som initiativlösa, andras attityder och värderingar 

som sämre, lokalbefolkningen som obegripligt våldsam och de egna förbanden som omtyckta 

bland övriga parter. (I mina öron rör det sig emellertid om ”-chauvinism”, dvs. att den egna 

kulturen ses som överlägsen, mer än ”-centrism”, dvs. att den ses som standard.) Samtidigt 

finns det gentemot andra aktörer ett lillebrorskomplex och en känsla av att som icke NATO-

land vara sedd över axeln bland kollegor.39 En väsentlig slutsats är också att kulturkrockar 

även uppstår gentemot aktörer i Sverige, vilka i utlandsstyrkans ögon ofta visar påfallande 

oförstående inför krigets verklighet.40 

Reaktionerna över sådana kulturskillnader blir, tillsammans med mycket annat, också synlig-

gjorda i Nilsson, Sjöberg, Kellenberg och Larssons ”Tänk om jag inte hade skjutit…” - Om etiskt 

beslutsfattande, moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella 

militära insatser41. Syftet med studien är ”att erhålla en djupare förståelse för moralisk stress i 

samband med militära internationella insatser”, till skillnad från en tämligen rik flora av 

litteratur som belyser generell stresspåverkan.42 Författarna genomför här kvalitativa inter-

vjuer med tretton män och två kvinnor av graden kadett till kapten i ålder tjugosju och uppåt 

och med samlad erfarenhet från Afghanistan, Baltikum, Västra Balkan, Mellanöstern och 

afrikanska kontinenten.43 Informanterna är överens om att officersyrket är ett ”totalt yrke”, de 

etiska aspekterna är ytterligt centrala och implicerar värderingar som inte går att ta ledigt från, 

i vare sig egna eller andras ögon. Samtidigt säger de ofta att moraliska övertygelser är diffusa 

och sitter i märgen snarare än i explicita regler och argument. Den yrkesetiska daningen 

upplevs också som ett utslag av socialisation mer än de i och för sig tilltagna etikavsnitten i 

såväl officers- som insatsspecifik utbildning.44 

                                                             
37 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s.54.  
38 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s. 46ff. 
39 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s. 58f. 
40 Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), t.ex. s. 28f. 
41 Nilsson, Sofia, Sjöberg, Misa, Kallenberg, Kjell & Larsson, Gerry (2010), ”Tänk om jag inte hade skjutit…” – 

Om etiskt beslutsfattande, moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära 

insatser, Stockholm: Försvarshögskolan. 
42 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 1. 
43 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 4f. 
44 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 7ff. 
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Somliga moraliska stressorer informanterna vittnar om är uppenbart förknippade med militärt 

ledarskap under skarpa förhållanden, arr tvingas prioritera mellan uppgiftens lösande och 

egna soldaters säkerhet, hamna i lojalitetskonflikt mellan över- och underordnade, genom 

blotta närvaron utsätta oskyldiga för livsfara, välja vem som ska få leva och inte minst vem 

som ska dö. Svåra beslut att fatta under dödshot, knappa förhållanden och på osäkra underlag 

och mandat, då riktigheten i beslutet eller rationalitetsgraden i agerandet inte är uppenbart 

förrän i efterhand. Under internationella operationer finns än fler parter att råka i konflikt 

med, FN-organisationen trögarbetad, värdlandet korrupt, stödet hemifrån sviktande, fattigdom 

och misär i området. Missbruk, korruption, prostitution, omänsklig behandling av krigsfångar 

och lokalbefolkning – illa nog när det förekommer bland dem man ska stödja eller samarbeta 

med, än värre om det är bland egna. Ibland utan att kunna åstadkomma skillnad samtidigt som 

man har övergivit nära och kära för att utsätta sig för livsfara i annat land. Militär personal ska 

också leva med dualismen av att å ena sidan upprätthålla humana principer också å andra 

sidan göra det med våld.45 

Författarna ger inte någon egentlig definition av moralisk stress, men inleder rapporten med 

att det är ”en stressreaktion på individnivå som tenderar att uppstå i samband etiskt besluts-

fattande i: […]”46 och avslutar med att moraliska stressorer ”på ett eller annat sätt hotar indi-

videns moraliska övertygelse” 47. De moraliska stressreaktioner informanterna vittnar om är 

otillräcklighet, maktlöshet, meningslöshet och frustration, vilket skiljer sig från mer klassiska 

fysiologiska, emotionella och kognitiva stressreaktioner.48 

Direkt ledarskap49 är Försvarsmaktens fastställda lärobok för utbildning i och tillämpning av 

ledarskap på de nivåer i organisationen där ledaren har direkt kontakt med de ledda.50 Publi-

kationen var vid tidpunkten för stadfästandet den första fastställda läroboken i Ledarskap 

inom Försvarsmaktens sedan mitten av 80-talet och ska, utöver ett allmänt behov av uppdate-

rad och akademiskt relevant litteratur, uttryckligen möta de behov omdaningen mot ett inter-

nationellt inriktat insatsförsvar medför. Boken är till stor del en antologi över främst samtida 

teoribildningar inom ledarskapsteori, personlighetspsykologi, organisationsteori, livsåskåd-

ning, genusperspektiv, beslutsfattande, stress och ledarutveckling. De olika ämnena hängs i 

valda delar upp kring en ledarskapsmodell som ska synliggöra hur ledarkarakteristiska och 

                                                             
45 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s. 21ff. 
46 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 3. 
47 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 78.  
48 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 78. 
49 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.) (2007), Direkt ledarskap, Försvarshögskolan och Försvarsmakten. 
50 Larsson & Kallenberg (red.), s. 4ff. 
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omgivningskarakteristiska styr ledarens beteende, dennes ledarstil. I samband med detta 

förordas, i linje faktiskt med Lars Anderssons doktorsavhandling i föregående stycke, ett 

utvecklande ledarskap grundat på föredöme, personlig omtanke, inspiration och motivation, i 

kontrast till å ena sidan ett konventionellt ledarskap byggt på krav, belöning och kontroll och 

å andra sidan ett låt-gå-mässigt icke-ledarskap.51 

 

2.3.1 Diskussion 

FHS rapporter ger värdefulla insikter i den svenske officerens förehavanden vid utlandstjänst. 

Samtliga studier vilar också på kvalitativa intervjuer, med undantag för Sjöbloms rapport, 

analyserade med grundad teori som metodologisk ansats. Gissningsvis en kombination av att 

vilja tränga in i fenomenen men förklara och presentera rönen på ett begripligt sätt för den 

militärt invigde men inte akademiskt drillade läsaren och användaren av rapporten. Inget fel i 

det, men jag anser att fenomenen förtjänar att både teoretiseras kring och konkretiseras genom 

starka exempel, vilket min studie syftar till att åstadkomma. Försvarsmaktens lärobok i ledar-

skap skulle förhoppningsvis kunna bidra till att förklara officerens agerande, men det är högst 

tveksamt att dess exempelfattiga innehåll redogörelser för chefsurval och akademisering 

begreppsbildning kring ”transformativt ledarskap” och ”postmodernitet” skulle återspeglas i 

det skarpa agerandet hos dess uttryckliga målgrupp. 

 

2.4 Röster från fältet 

I Caglavica 17 mars 20014 – Sex militära chefer berättar om ett upplopp i Kosovo52 låter 

Ebbe Blomgren sex svenska officerare i nivån från plutonchef till brigadchef intervjuledes 

berätta om sina upplevelser under de så kallade marskravallerna. 17 mars 2004 blossade 

kravaller upp på ett antal platser över Kosovo. Ett 20-tal dödade, nära 900 skadade, över 700 

icke-albanska hem härjade tillsammans med ett 30-tal serbiska helgedomar, när företrädesvis 

albanska folkhopar gick till angrepp mot såväl övrig lokalbefolkning som internationell trupp. 

Upploppen kom som en fullständig överraskning för KFOR, som bedömt läget i landet som 

stabilt och vid tidpunkten var helt upptagna med att lämna över säkerhetsansvaret till natio-

nella myndigheter, i ”transformationen” av Kosovo från ett instabilt till ett fungerande civilt 

samhälle. Den svenska bataljonen KS09 kom att i något som närmast kan beskrivas som ett 

                                                             
51 Larsson & Kallenberg (red.) (2007), s. 20f och 38ff. 
52 Blomgren, Ebbe (2007), Caglavica 17 mars 20014 – Sex militära chefer berättar om ett upplopp i Kosovo, 

Stockholm: Försvarshögskolan. 
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medeltida slag med tillhyggen och brandvapen försvara den serbiska byn Čaglavica, som var 

den enda skådeplats där KFOR försvar inte bröts.53 

Syftet med studien är ”att dokumentera händelserna vid upploppet utifrån hur de uppfattades 

av svenska militära chefer på fyra olika nivåer […]”.54 Författaren lägger inget särskilt pers-

pektiv på undersökningen utan nöjer sig med att hjälp av sparsamt kommenterade intervju-

avsnitt bygga upp en kronologi och skedesindelning i händelseutvecklingen, i den mån detta 

är möjligt några år i efterhand och med informanter vars upplevelser präglas av livsfara och 

total utmattning. Blomgren överlåter till och med åt informanterna att komma med slut-

satserna och nöjer sig med att själv göra några reflektioner kring händelsen, även om de i 

praktiken renderar i några konklusioner. Bland dessa är att KFOR:s oförmåga att förutse 

upploppen bottnade dels i önsketänkande, dels i att tecknen på upptrappningen var både 

spridda och små, dels i att informationsöverspridning under sådana här omständigheter inte är 

lätt, även om någon djupare analys av underrättelsefunktionen inte görs i aktuellt verk. En 

annan slutsats är att den personkännedom som rådde mellan officerarna, som var rekryterade 

ur samma förband, starkt bidrog till framgången. Cheferna på plats åtnjöt också stort mora-

liskt stöd och delegerat ansvar från högre chef. En tredje att den primitiva strid som utspelade 

sig blev till ett slags våldets kommunikation, där det också ingick ett slags ”spel med folk-

massan”. Folkmassan hotade med dödligt våld men fullföljde det aldrig gentemot soldaterna, 

som heller (med ett undantag) inte öppnade eld, men däremot gentemot den serbiska befolk-

ningen. Ytterligare en slutsats är att det långsiktiga målet att bygga upp ett samhälle och det 

kortsiktiga att kväsa våldsyttringar lätt kan hamna i konflikt för en utlandsstyrka.55 

Två av cheferna i ovanstående verk figurerar även i Uppdrag Chef – åtta militära chefers 

erfarenheter från internationella uppdrag56, där författarna Lotta Victor Tillberg och Peter 

Tillberg presenterar intervjuer av svenska officerare med erfarenhet av att vara chef i inter-

nationella operationer. Åtta män födda mellan 1942 och 1961 och som vid insatstillfället 

innehade befattningen bataljonschef, brigadchef eller Force Commander. De har samtliga 

erfarenhet även av andra missionsbefattningar och deras samlade utlandserfarenhet sträcker 

sig från 1993 till 2009 och insatser främst i Afghanistan, Mellanöstern, Västra Balkan och den 

                                                             
53 Blomgren (2007), s. 7f. 
54 Blomgren (2007), s. 9. 
55 Blomgren (2007), s. 101ff. 
56 Victor Tillberg, Lotta & Tillberg, Peter (2011), Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från 

internationella operationer, Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och Centrum för Studier av Militär 

och Samhälle. 
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afrikanska kontinenten jämte internationella stöd- och ledningsfunktioner i såväl Sverige som 

utomlands.57 

Studien sker utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv med det praktiska yrkeskunnandet i 

fokus. Idémässigt tar intervjuerna sin början i grundantagandet, att ”verkligt yrkeskunnande 

visar sig i handling och kan bäst förstås med hjälp av konkreta exempel” och metodmässigt i 

uppmaningen att beskriva ”en situation där du upplever att ditt yrkeskunnande ställts på sin 

spets”.58 Victor Tillberg & Tillberg menar att resultatet av intervjuerna kan sammanfattas i ett 

antal påståenden om vad en militär chef i utlandstjänst måste kunna, nämligen att vara beredd 

att hantera svårbedömda situationer, ta beslut på osäkra underlag, verka i motsägelsefulla 

sammanhang och att agera i och ta ansvar för händelseförlopp man själv inte helt kontrollerar 

eller ens kan påverka.59 Analysen tar delvis avstamp i Dreyfus & Dreyfus teorier om den 

yrkesverksammes väg från novis och nybörjare via kompetent till skicklig och mästare och 

menar att de intervjuade uppvisar ett kunnande som präglar de två sistnämnda stadierna. Ett 

kunnande som, till skillnad från de mindre kvalificerade, präglas av förtrogenhetskunskap 

(veta-vad) och inte enbart påståendekunskap (veta-att) och färdighetskunskap (veta-hur). Det 

kunnande som är att luta sig mot när reglementen och instruktioner inte längre ger vägledning, 

eller för att kunna avgöra vilka sådana som är tillämpbara i en given situation – eller vad som 

alls är en given situation.60 

 

2.4.1 Diskussion 

Dessa båda verk har sin uppenbara styrka i att verkligen låta informanterna komma till tals 

med läsaren. Att intervjupersonerna figurerar med namn kan möjligen hämma berättandet, 

men gör böckerna till välgörande komplement till otalet rapporter där omständigheter och 

figuranter avidentifieras till en gräns där det blir svårt för en läsare att leva sig in i händelse-

förloppet. Även om jag själv kommer lägga ett socialpsykologiskt perspektiv på det empiriska 

materialet i denna studie, finner jag en styrka hos Victor Tillberg & Tillberg i att de i analysen 

anlägger ett kunskapsteoretiskt. Dvs. att vi får se beteendet hos officerarna inte enbart ett 

utslag av neurologiska eller kontextuella omständigheter allena, utan även som ett uttryck för 

ett visst kunnande, ett utövande av en kompetens. Vilket samtidigt ger långtgående implika-

                                                             
57 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s. 9f. 
58 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s.7, jfr. 207ff. 
59 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s.11ff. 
60 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s.19ff. 
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tioner även ur ett interaktionistiskt perspektiv i och med att de betonar kunnandets och erfar-

enhetens roll för blicken för situationen och för att avgöra vilka regler som alls är tillämpbara 

eller försumbara i en situation. 

 

3 Teori 

3.1 Symbolisk interaktionism 

En läsare kommer upptäcka att det finns många akademiska discipliner att närma sig det 

empiriska materialet utifrån; spelteori, tillämpad etik, praktisk epistemologi, folkrätt, stats-

vetenskapliga och naturligtvis allehanda beteende- och krigsvetenskapliga förgreningar. Jag 

har av uppenbara skäl valt att göra en socialpsykologisk studie. Det finns också ur den discip-

linens mångtaliga och motstridiga skolbildningar allehanda perspektiv att analysera och tolka 

resultaten utifrån. Jag har valt att göra det med hjälp av symbolisk interaktionism, ett perspek-

tiv som rör sig inom sociologisk socialpsykologi. En benämning som i sig implicerar dels var 

forskningsfältet ligger, dvs. närmre sociologins än psykologins, dels åt vilket håll analysen 

gärna drar, dvs. åt förklaringar som framhåller människans sociala natur.61 

Termen ”symbolisk interaktionism” myntades i brådrasket av sociologen Herbert Blumer 

(1900-1987). Blumer byggde sina resonemang på arvet efter sin lärare George Herbert Mead 

(1863-1931), som blivit något av en portalgestalt inom symbolisk interaktionism trots att han 

efterlämnade mycket litet i bokform. Mead tillhörde i sin tur den så kallade Chicagoskolan, en 

krets av framförallt sociologer verksamma vid Chicago University kring förra sekelskiftet. 

Symbolisk interaktionism har sedan utvecklats i varierande teoribildningar och låter sig inte 

riktigt omnämnas i bestämd form, även om de olika strömningarna delar uppfattningen om 

mänsklighetens natur.62 

Symbolisk interaktionism erbjuder tämligen allomfattande förklaringar på förhållandet mellan 

individ, omgivning och samhälle, vilket skänker tillämpningsområden inom allt från utveck-

lings-, individuations- och socialisationsteori till gruppterapi, organisationsteori och vuxen-

pedagogik. Eftersom denna studie koncentreras kring den enskilde officerens (inter)agerande i 

                                                             
61 Hewitt, John P. (1981), Jaget och samhället – Socialpsykologi ur den symboliska interaktionismens perspektiv, 

Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 14ff. 
62 Se t.ex. Blumer, Herbert (1969), Symbolic Interactionism – Perspective and Method, Berkley, Los Angeles, 

London: University of California Press, s. 1ff. 
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den konkreta situationen kommer jag här främst skissera det tankegods hos symbolisk inter-

aktionism som rör den direkta interaktionen mellan individer och mellan individ och grupp, 

snarare än dimensioner som rör samhälleliga och mellangruppsliga fenomen. Det är över 

huvud taget perspektivets tendens att betona och förmåga att förklara det mänskliga mötet 

här-och-nu, vilket kommer framgå nedan, som gör att jag väljer att göra min analys utifrån 

det. 

 

3.2 Grundantaganden 

Symbolisk interaktionism vilar på tanken att människan i första hand är en social varelse; 

individer och samhällen formas och fortlever främst i meningsfull interaktion människor 

emellan. Idétraditionen i alla dess schatteringar vänder sig därmed mot snart sagt varje ansats 

att (primärt) förklara mänsklighetens förehavanden i biologiska termer.63 Den underkänner 

essentialistiska försök att ge människan som art, individ och samhällsmedborgare ett sant 

väsen och därmed perfektionistiska teorier om ett sant och idealt sätt för individer, gruppe-

ringar eller samhällen att vara inordnade på. Därför (eller kanske bara dessutom) finns heller 

inget utrymme för deterministiska idéer om att individer eller samhällen går en given utveck-

ling till mötes, det finns inget sådant som stabila personligheter eller givna samhällsstrukturer. 

Möjligen kan man sammanfatta ståndpunkten i att individen och samhället inte är vad de är 

utan blir vad de blir eller rentav vad vi gör dem till. Samtidigt bottnar inte detta i någon beha-

vioristisk uppfattning om mänsklig interaktion som ett omedelbart samband stimuli-respons, 

själva kärnan i symbolisk interaktionism är i själva verket att mänsklig existens är en fråga om 

kommunikation genom symboler som vi integrerar och interagerar kring utifrån hur vi tolkar 

och tillskriver dem mening. Individer och samhällen är vardande mer än varande, processer 

snarare än strukturer, verb hellre än substantiv.64 

 

3.3 Vem interagerar? – Jaget 

Ända sedan Meads dagar finns inom paradigmet tanken att Jaget (The Self) kan sägas ha en 

kontrollerad, socialiserad sida och en spontan, impulsiv. Den förra benämnd ”me” och den 

senare ”I”, även i svenskspråkig litteratur. De två komponenterna saknar såväl neurologisk 

                                                             
63 Få symboliska interaktionister skulle dock hävda att människans biologiska konstitution avseende signal-

system, talorgan osv. i sig inte skulle vara någon grundförutsättning för förmågan att interagera med symboler 

eller att artens sociala primat skulle sakna genetisk förankring. Jfr. t.ex. Hewitt (1981), s. 20ff. 
64 Blumer (1969), s.7ff och  Hewitt (1981), s. 20ff. 
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motsvarighet som knivskarp skiljelinje i mänskligt beteende, utan är fruktbara begrepp att 

betrakta individens sätt att bli och vara utifrån. Som två olika faser i Jaget som process; ”I” är 

då processens subjektfas då individen reagerar på något i omgivningen, medan ”me” är 

objektfasen då hon reagerar på sig själv som objekt i situationen. Dessa faser avlöser varandra 

oavlåtligen under interaktionen, den impuls individen ger utlopp för är i nästa ögonblick 

historia och föremål för varseblivning och reflektion, vilket i sin tur ger upphov till nya 

impulser. Fasväxlingen kan därmed förstås som ett slags successivt närmande av de handl-

ingar som individen och omgivningen eftersträvar. Uppfattningen inom symbolisk interaktio-

nism är här att den socialiserade sidan av individen inte försöker hindra den impulsiva utan att 

styra, i betydelsen rikta och organisera, den. (Man skulle i överförd mening kunna säga att 

”me” är vad som, redan det i överförd mening, idag kallas ”organisatoriskt minne”.) Detta 

fundamentala mänskliga drag gör såväl individen som samhället både förutsägbara och 

oförutsägbara.65 

Poängen hos Mead är att Jaget som process inte existerar före den sociala interaktionen och 

självmedvetandet inte innan vi kan betrakta oss själva som socialt objekt. Fasväxlingen är helt 

och hållet en interaktiv process, inte en individuell.66 Tankar som blev centrala hos Blumer: 

 

3.4 Med vem? – Meningen 

När Blumer myntade begreppet symbolisk interaktionism sammanfattade han också perspekti-

vet i tre, vad han kallade, enkla premisser. Den första säger att människor agerar gentemot 

saker utifrån den mening (innebörd, betydelse, eng. ”meaning”) sakerna har för dem. Den 

andra att sakernas mening härleds ur eller uppstår i den sociala interaktion som individen har 

med sina medmänniskor. Den tredje att denna mening hanteras i och modifieras genom en 

tolkningsprocess som individen nyttjar i hanteringen av de saker denne stöter på.67 

De ”saker” individen förhåller sig till ska snarast förstås som ”företeelser” i vardagligt språk-

bruk och benämns traditionellt ”sociala objekt” i symbolisk interaktionistisk terminologi. I 

princip allt som över huvud taget korsar en människas föreställningsvärld blir därmed ett 

socialt objekt; objekt i så måtto att det är föremål för någons föreställningar och socialt i så 

måtto att människans föreställningsvärld är social, i betydelsen formas i social interaktion. 

Inte minst är de människor vi umgås med vid ett visst tillfälle våra sociala objekt och eftersom 

                                                             
65 Mead (1995), s. 133ff. 
66 Mead (1995), s. 128f. 
67 Blumer (1969), s. 2. 
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vi själva förekommer i såväl andras som vår egen föreställningsvärld är vi själva sociala 

objekt i dubbel bemärkelse. När tillräckligt många, åtminstone tillräckligt många för oss rele-

vanta eller betydelsefulla personer, är överens om att en spade är en spade är det också en 

spade i något slags objektiv mening. Innebörden hos ett socialt objekt – oavsett om det är av 

fysiskt, socialt eller abstrakt slag – åsyftar ingen inneboende, beständig kvalitet utan är 

beroende av den mening det har i våra handlingar och kommer därmed ha olika innebörd för 

olika användare.68 

 

3.5 Hur? – Symbolerna 

Liksom de flesta varelser kommunicerar människor med sina artfränder genom bland annat 

läten, mimik och rörelser. Till skillnad från exempelvis fåglarnas lock- och varningsläten eller 

binas dans, har dessa människans yttringar enligt symbolisk interaktionism ingen given bety-

delse. Istället kommunicerar vi med hjälp av symboler, det vill säga med ord, tecken, mimik 

med mera som måste tolkas av dem vi kommunicerar med. Symboler är abstrakta, sociala 

konstruktioner och för att en yttring verkligen ska vara en symbol måste den dels vara avsikt-

lig och dels ha samma mening för alla berörda, dvs. vara både intentionell, meningsfull och 

signifikant. Innan en intentionell yttring tolkas liktydigt av avsändare och mottagare är den en 

gest och inte ännu någon symbol.69 Här har vi något av kärnan i symbolisk interaktionism. 

Något, men inte särskilt, tillspetsat är detta att vara människa just en sådan livslång kommuni-

kation – även vårt till synes avskilda och mest privata tänkande sker med de symboler som 

formats och givits sin innebörd i social interaktion med andra.70 

I symbolisk interaktionistisk litteratur är inte människan den som sitter och väntar på stimuli 

att respondera på, därtill är hon alldeles för impulsiv, de sociala objekten för relativa och 

symbolerna för mångtydiga.71 Och även om vi skulle välja att se människan som reaktiv och 

responsiv snarare än aktiv och impulsiv är det en öppen fråga vad i den ständiga strömmen av 

stimuli hon kommer finna värt att respondera på.72 Den sociala handlingen kräver därför både 

handlings- och tolkningsberedskap, den symbolisk interaktionistiska uppfattningen av atti-

tyden – för Mead är attityder rätt och slätt ”begynnande handlingar”.73 

                                                             
68 Blumer (1969), s. 2ff. 
69 Mead (1981), s. 54ff och Hewitt (1981), s. 40ff. 
70 Mead (1995), s. 113ff. 
71 Blumer (1969), s. 12ff. 
72 Mead (1995), s. 73ff. 
73 Mead (1995), s. 29, jfr. 135ff. 
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Impulsen till den sociala handlingen, som inom symbolisk interaktionism är närmast liktydig 

med just meningsskapande, är i allmänhet gesten. Gesten antyder vad avsändaren önskar 

hända och vad som förväntas av mottagaren i detta. Mottagaren tolkar och svarar, dvs. 

kommer i en eller annan riktning med en anpassad respons på detta stimulus. Därpå följer 

själva handlingsfasen, det gemensamma skapandet av ett socialt objekt om man så vill. 

Meningsskapandets uppbyggnad kring gest, anpassningsrespons och resultatet av den sociala 

handlingen gör meningsskapandet för symbolisk interaktionism triadiskt. Om anpassningen 

lyckas och den sociala handlingen når sitt syfte, har den gått från impuls via handling till 

fullbordan.74  

För att kommunikationen, meningsutbytet (i dess mest bokstavliga mening), alls ska vara 

möjlig måste individerna sätta sig i hur den andra tänker, känner sig och uppfattar situationen. 

Annars skulle de helt enkelt prata förbi varandra. Denna empatiska akt kallas inom symbolisk 

interaktion för rolltagande  eller ”att ta den andras attityd”, det vill säga att man betraktar och 

anpassar sitt eget agerande genom att sätta sig i den andras ställe.75 Det kan inte gärna ske 

från någon absolut början i varje ny situation, utan vi lutar oss i hög grad mot något slags 

förväntningar på hur individer i allmänhet, åtminstone tillhörande samma grupp som den 

specifike andra, är. Även om vi anstränger oss för att avläsa den specifike kommer vi redan 

från början anpassa vårt uppträdande efter om det är exempelvis ett barn eller en vuxen vi 

talar med, utifrån vad vi tycker är normalt och rimligt att barn respektive vuxna gör i en sådan 

situation och tolka responsen från den andra i förhållande till det. Vi tar här, för att fortsätta på 

inslaget språkbruk, även den generaliserade andras roll eller attityd. Den generaliserade 

andra representerar för oss organiserade samhällen och sociala grupper över huvud. I det 

längre perspektivet är det genom att ta deras perspektiv på sig själv som individen företar 

själva sin socialisationsprocess. I och med att samhället omfattar diverse grupperingar finns 

det, i det kortare perspektivet, allehanda generaliserade andra att definiera situationen gent-

emot.76 

Förmågan att bli ett objekt även för sig är sålunda absolut fundamental i mänskligt samspel.77 

Trots att rolltagningsakten förutsätter empati (dvs. den intellektuella förmågan att sätta sig in i 

någon annans ställe) benämns den inom symbolisk interaktionism, framförallt hos en av dess 

                                                             
74 Mead (1995), s. 51ff och 72ff. 
75 Mead (1995), s. 182ff. 
76 Mead (1995)., s. 119ff. 
77 Jfr. t.ex. Blumer (1969) s. 
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pionjärer, Charles Horton Cooley (1864-1829), för sympatisk introspektion (som om proces-

sen dels skedde inifrån och ut, snarare än tvärtom, och dels förutsatte det känslomässiga till-

ståndet att känna med någon).78 

 

3.6 När? – Situationen 

Symbolisk interaktionism har en stark betoning på nuet; det är i nuet impulser väcks, i nuet 

rolltagningen äger rum, i nuet växelverkan mellan ”I” och ”me” manifesteras och i en räcka 

nu Jaget som process sker. Sinnebilden av den triadiska interaktion vi just beskrev utspelar sig 

i ett sådant nu. Enligt detta sätt att se är varat starkt situerat. Ett annat centralt begrepp, myntat 

av en annan central figur inom symbolisk interaktionism, William Isaac Thomas (1863-1947), är 

också just definitionen av situationen. Enklast uttryckt innebär det att vårt handlande styrs, 

åtminstone påverkas kraftigt, av hur vi uppfattar den konkreta situation vi befinner oss i. 

Nyckeln i detta är att vi inte handlar utifrån hur situationen verkligen är utan av hur vi tolkar, 

det vill säga själva definierar, den. Den soldat som uppfattar en pipmynning skymta i ögon-

vrån kommer att agera som om plötslig fara förelåg, även om det egentligen är ett ändrör som 

sticker fram – att i det läget agera som om lugnet rår vore direkt irrationellt, även om det 

utifrån de faktiska omständigheterna är fullt rimligt.79 Situationer kan också definieras om, 

soldaten som ryggar för den befarade pipmynningen kan mycket väl komma till sans efter att 

ha upptäckt rörets sanna natur. Situationer kan även definieras om i efterhand, i takt med att 

nya perspektiv och ingångsvärden såväl som sviktande minne och önsketänkande gjort sitt. 

Sådana omdefinieringar kan också ha formen av efterkonstruktioner, där vi inför oss själva 

och andra rationaliserar, skön- eller  svartmålar beteenden och motiv.80 

Definitionen av situationen ska också återkopplas till resonemangen om sociala objekt. I 

konsekvensen namn är de sociala objekten i en situation objekt i den mån och på det sätt vi 

definierar dem. Den som uppfattar sig som socialt objekt ha ett ansvar i en viss situation 

kommer agera annorlunda än den som uppfattar sig sakna det. För att det alls ska vara någon 

idé med att tala om ”situation” i dessa sammanhang behöver händelsen ha något slags mening 

för de berörda och inte bara vara ett fenomen som råkar uppträda vid en viss skärningspunkt 

tid och rum. Detta innebär också att en ”situation” inte bara inbegriper själva interaktionen 

                                                             
78 Cooley, Charles Horton (1902 (1922)), Human Nature and the Social Order, New York: Scribner’, s. 7ff. 
79 Thomas, William Isaac (1967), The unadjusted girl, with cases and standpoint for behavior analysis, New 

York: Harper & Row, s. 42ff. 
80 Jfr. Hewitt (1981) s. 151ff. 
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utan andra inre och yttre omständigheter som sinnesstämning respektive tid- och väder-

förhållanden. På så vis har situationen tydliga såväl subjektiva som objektiva, abstrakta som 

konkreta dimensioner.81 

John P. Hewitt benämner situationer vi hanterar vanemässigt för rutinsituationer och de som 

inbegriper en betydande grad av tolkning och rolltagande för problemsituationer. Han fram-

håller samtidigt att det är svårt att föreställa sig social interaktion som kan ske närmast meka-

niskt å ena sidan och å andra sidan belägenheter där individen över huvud taget inte har någon 

tidigare erfarenhet att luta sig mot. Det kommer alltid finnas något ”I” som äventyrar saker 

respektive ett ”me” som identifierar något slags mönster i situationen.82 

 

4 Metod och material 

4.1 Empiriskt material 

Det empiriska materialet i denna studie består i första hand av publicerade berättelser från 

svenska officerare med erfarenhet av internationella operationer. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar har jag i berättelserna framförallt sökt efter möten som kännetecknas av fyra 

komponenter:83 

 Direkt interaktion: Beteendet ska kunna direkt härledas till någon annans/några andras 

intentionella agerande, eller omvänt syfta till en direkt respons hos någon annan/några 

andra. En individ som reflexmässigt kastar sig i skydd vid ljudet av en skottsalva är 

inte ett exempel på en sådan situation. Däremot kan försöken att komma underfund 

om huruvida man befinner sig under direkt beskjutning från någon och i så fall respon-

sen på det, kunna utvecklas till en sådan situation. 

 Individuell interaktion: Studien avser den enskildes agerande gentemot någon annan 

eller för all del några andra, men inte kollektivt uppträdande som sådant. Hur grupper, 

parter, fraktioner osv. agerar gentemot någon eller några är alltså inte föremål för 

denna studie, däremot skulle en individs agerande i ett sådant skeende kunna bli det. 

 Problemsituationer: Beteendet ska inte främst följa några regler, vare sig regulativa 

(såsom styrdokument och instruktioner) eller konstituerande (såsom rutiner och 

                                                             
81 Hewitt (1981), s. 128ff. 
82 Hewitt (1981), s. 133ff. 
83 Mötena har alltså inte analyserats gentemot dessa ”komponenter”, utan utifrån dessa valts ut till vidare analys. 



  26 

gängse praxis). En inpasseringsvakt som rutinmässigt stoppar ett fordon och avkräver 

identitetshandling av föraren som i sin tur uppvisar en sådan, är inte något exempel på 

en sådan situation. Däremot skulle responsen på ett oväntat beteende från endera part 

kunna leda till en sådan situation, ett medvetet regelbrott skulle också kunna vara ett 

exempel på sådan. 

 Yrkesutövning: Beteendet ska vara en del i officerens själva yrkesutövning, eller 

rättare sagt vara ett led i att lösa sin uppgift. En officer som sitter på mässen för att 

komma i stämning bland kollegorna är inte nödvändigtvis en sådan situation, medan 

en officer som sitter på puben för att känna av stämningen bland lokalbefolkningen 

mycket väl kan vara det. 

Vägen från första inhämtning till färdigt resultat har varit en lång väg kantad av omständig-

heter såväl i som utom min makt. Då mina egna överväganden präglat processen allt mer ju 

närmre slutet den närmat sig, behöver detta metodkapitel väsentligen följa samma kronologi 

för att de metodologiska övervägandena ska bli begripliga. 

 

4.2 Första inhämtning 

Allt började med fyra forskningsprojekt arrangerade i samarbete med Försvarsmakten: 

 Yrkeskunnandets praktik och IT, genomfört 2002 av Försvarshögskolan (FHS) och 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 

 Erfarenhetsuppbyggnad i Nordic Battle Group, genomfört 2006 av FHS 

 Erfarenhetsforum Afghanistan, genomfört 2012-13 av Centrum för Studier av Militär 

och Samhälle (CSMS) 

 Erfarenhetsform Militärt ledarskap, genomfört 2014 av CSMS 

Projekten vilade på skrivseminarier enligt dialogseminariemetoden. Vid förstnämnda semi-

narieserie agerade jag informant och vidare som redaktör för den åtföljande antologin 

Exempel.84 Vid den andra ingick jag i seminarieledningen för serien och i redaktionen för den 

åtföljande antologin Uppdrag Utland.85 Vid de två återstående ingick jag i seminarielednin-

gen, ombesörjde merparten av dokumentationen och ingick i redaktionen för antologin 

Uppdrag Afghanistan som följde på dem.86 

                                                             
84 Red. Svartheden (2003). 
85 Red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007). 
86 Red. Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & Hildebrandt (2016). 
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4.2.1 Dialogseminariemetoden – en epistemologisk infallsvinkel 

Dialogseminariemetoden utvecklades vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som ett svar 

på fruktlösa försök att överföra yrkeskunskap till programspråk. Analysen av dessa tillkorta-

kommanden mynnade bland annat ut i slutsatsen att kvalificerad yrkesutövning inte vilar på 

något slags regelföljande utan snarare på omdömesgill handling, att behärska en viss situation 

snarare än att applicera ett antal principer. Följaktligen kan sådant kunnande inte formuleras i 

ett exakt språk eller studeras med traditionella induktiva eller deduktiva metoder. Istället 

måste sådana studier grundas på indirekta metoder som innehåller analogiskt tänkande och 

rönen presenteras på motsvarande vis.87 

Dialogseminariemetoden omfattar organiserad läsning, skrivande, reflektion, dokumentation 

och gestaltning. Ett dialogseminarium skiljer sig i allmänhet från ett mer traditionellt akade-

miskt seminarium på samtliga dessa punkter. Den i sig kanske väsentligaste skillnaden ligger i 

att det tar utgångspunkt i den egna erfarenheten – i andan av att sant yrkeskunnande inte 

uttrycks i formler och satser utan i den skickliges handling. Den litteratur som används inför 

ett seminarium syftar främst till att fördjupa kunskaper och att stimulera till reflektion och 

skrivande kring egen praktik, själva seminarierna sedan samlas kring just deltagarnas egna 

texter. 

En seminariegrupp består av särskilt utvalda professionella informanter och en seminarie-

ledning med experter på metoden och dess grundläggande epistemologi. Gruppen samman-

träder vid en handfull skrivarseminarier, vart och ett med ett tema – såsom “Risktagande och 

inre bilder”, “Teoretisk kunskap och praktisk kunnande” eller “Kreativa miljöer” – som 

knyter an till yrkesutövning. Inför varje sammankomst skriver varje informant en kort text 

kring egna erfarenheter på temat. Skrivandet tar i allmänhet sin början i en “impulstext” som 

presenterats av seminarieledningen. Då metoden vilar på analogiskt tänkande består impuls-

texten i allmänhet av ett stycke skönlitteratur tänkt att stimulera till reflektion kring avgörande 

ögonblick eller andra konkreta situationer där yrkeskunnandet tagit sig uttryck. Idén är att 

metaforer liksom exempel på andras yrkesutövning ska väcka associationer till företeelser i 

vårt eget agerande som vi vanligen inte riktigt reflekterar kring utan utför omedvetet, tar för 

givet osv. Detta utgör den individuella delen av läsning och reflektion. 
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Vid seminariet läser varje informant sin berättelse högt för övriga deltagare, som sedan i 

turordning kommenterar texten. Det resonemang som här följer rör sig inte om en kritik-

orienterad diskussion utan om en dialog kring personliga reaktioner på texten, tänkt att leda 

till djupare förståelse och till nya associationer, exempel och analogier. Detta utgör en del av 

den kollektiva läsningen och reflektionen. Här är det också möjligt för seminarieledningen att 

presentera teoretiska perspektiv på yrkespraktiken, vilket även kan ske i så kallade ”bak-

grundstexter” som kan förekomma jämte impulstexterna i den individuella läsningen. Poän-

gen är, återigen, att teoribildningen knyter an till det enskilda exemplet snarare än tvärtom; 

konkretisera först, abstrahera sedan. Möjligheten att göra analogier med annan praxis kan 

också tas tillvara genom att deltagarna även får möta kvalificerade utövare av andra yrken.88  

Dialogen vid seminarierna dokumenteras noggrant i så kallade idéprotokoll, som diskuteras 

vid nästkommande sittning. Tanken är dels att dialogen vid ett seminarium delvis ska kunna ta 

vid där det förra slutade och dels att seminariedeltagarna ska kunna identifiera viktiga teman 

som återkommer i samtalen. Detta ingår i såväl den individuella delen av läsningen som både 

den individuella och kollektiva fasen av reflektion. För att seminarierna ska kunna vara en 

förbehållsfri arena för utbytande av idéer har också deltagarna möjlighet att få sina inlägg 

korrigerade, oavsett om det handlar om att rätta till felcitat, vidareutveckla tankegångar som 

inte riktigt kom fram eller att stryka inlägg som av en eller annan anledning inte förtjänar att 

bevaras. Idéprotokollen, sedan de blivit godkända av deltagarna, utgör också tillsammans med 

de skrivna berättelserna forskningsmaterial, främst för seminarieledningen. Resultatet av 

seminarieserierna kan sen gestalts i forskningsrapporter, men än hellre i antologier, filmati-

seringar och iscensättningar; med andra ord former som i utnyttjar analogier snarare än 

(förment) exakta redovisningar.89 På så vis vilar dialogseminariemetoden, liksom väl allt bruk 

av analogier och metaforer, på ett slags igenkänningens glädje. Tanken är att även om yrkes-

skicklighet inte kan fångas i punktform, så finns det gemensamma drag i kvalificerad yrkes-

utövning, mellan utövare och mellan yrken. Därmed finns det också en möjlighet att i 

exemplets makt lära av både sig själv och andra. Om det nu går att skilja ”generalitet” och 

                                                             
88 När jag själv var informant fick vi bland annat träffa en blockflöjtsprofessor, som vid första anblick hade 

mycket litet med officerens vardag att göra, men som visade sig ha åtskilligt att diskutera med oss kring bland 

annat uppförandepraxis (förhållandet partitur-tolkning-framförande jämfört med reglemente-tolkning-utförande) 

och övningens och disciplinens roll för utövandet. 
89 Avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi vid KTH hade exempelvis länge ett samarbete med Dramatiska 

teatern i Stockholm, som både kunde göra inspel till seminarierna och gestalta idéer som kommit fram i projek-

ten. 



  29 

”allmängiltighet” skulle man möjligen kunna säga att exemplen inte är generaliserbara, men 

väl bär spår av allmängiltighet. 

Dialogseminariemetoden används idag i ett antal olika sammanhang, med varierande syften 

och därmed med något varierande utseende. Det första av de nämnda projekten ovan var både 

ett utbildnings- och forskningsprojekt och utnyttjade metodens hela spektrum av läsning, 

skrivande, teorianknytning, gestaltning och erfarenhetsutbyte med andra yrkesgrupper. De tre 

återstående hade främst forskningssyfte och koncentrerade sig på läsning, skrivande och 

dialog kring den egna praktiken. 

 

4.2.2 Biografiskt lärande – en socialpsykologisk parallell 

Idétraditionen bakom dialogseminariemetoden kan förefalla följa utvecklingen inom post-

modernistisk, eller åtminstone post-positivistisk, samhälls- och beteendevetenskap. Tidigt 

företogs också socialpsykologiska analyser av de misslyckade försöken att överföra yrkes-

kunnande till programspråk. Exempelvis tolkades skogsarbetares bristande benägenhet att 

meddela sina kunskaper utifrån maktperspektiv. Den slutsats forskarna vid KTH landade i var 

dock inte att arbetarna inte ville dela med sig av sitt yrkeskunnande, utan att sådan kunskap 

inte låter sig uttryckas på det viset. Därmed tog den forskartradition som småningom resul-

terade i dialogseminariemetoden klivet in på kunskapsteorins och humaniorans domäner, 

snarare än beteende- och samhällsvetenskapernas. 

Diskvalificerar detta faktum det empiriska råmaterialet för en analys ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv? Jag finner inga egentliga skäl att komma till en sådan slutsats. Jag finner i själva 

verket många beröringspunkter mellan dialogseminariemetoden och biografiskt lärande, som 

tar sin utgångspunkt i just symbolisk interaktionism. Biografiskt lärande tar avstamp i berät-

telser i allmänhet och livsberättelser i synnerhet, skildringar som präglas av kunskap och erfa-

renhet i vidaste mening och som kan bli medvetandegjord och begriplig genom reflektion och 

berättande. Metoderna för att åstadkomma detta individuellt och kollektivt varierar och det 

finns knappast anledning att ge några utförligare exempel här. Det intressanta i sammanhanget 

är att kunskapandet med den reflekterade personliga berättelsen som nav har använts inom 

både undervisnings- och forskningsmetodik sedan Chicagoskolans dagar. Över huvud taget 
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vurmen för fallstudierna och empirisk teorigrundad forskning är gemensam för den skolan 

och den Kungliga tekniska.90 

Jag tycker därför att det finns en fullt möjlig brygga mellan den kunskapsteoretiska ansatsen 

och den socialpsykologiska analysen. Att forskarsamhället kring dialogseminariemetoden 

analyserar empiriskt stoff med hjälp av filosofer hellre än av socialpsykologer ser jag som ett 

mindre problem; själve Mead var i grunden filosof, vilket inte gör vare sig denna studie eller 

symbolisk interaktionism som sådan mindre socialpsykologisk. Dessutom kommer profes-

sionsforskning i allmänhet och den om militärväsen i synnerhet oundvikligen in på ämnen 

som ledarskap, interaktion, organisation, kommunikation osv, där det blir närmast ansträngt 

att undvika socialpsykologiska förklaringar. 

 

4.2.3 Informanter 

Urvalsgruppen för dialogseminarierna var påfallande homogen. Med några få undantag var 

informanterna män som vid de omskrivna tillfällena var yrkesverksamma arméofficerare i 

åldern 20-35 år och av tjänstegraden fänrik till kapten.91 Något som försvarsgrens-, grad-, 

ålders- och könsmässigt ganska väl motsvarar profilen på den svenska officerskader som 

hittills varit på utlandsuppdrag. 

 

4.3 Bearbetning och analys 

4.3.1 Egen metodologisk ansats 

Valet av dialogseminariemetoden för inhämtning var inte mitt utan projektledningens, det-

samma gäller urvalet av informanter till seminarieserierna. De teoretiska och metodologiska 

valen kring bearbetning, komplettering och analys av det råmaterial som utkom av semina-

rierna är däremot mina. 

När denna uppsats påbörjades var den sistnämnda antologin inte färdigredigerad, än mindre 

publicerad. Jag satt på ett lika stort som spretigt empiriskt material; arton digra idéprotokoll, 

                                                             
90 Agnieszka Bron & Christina Lönnheden, ”Identitetsförändring och biografiskt lärande”, samt Christina 

Lönnheden, ”Livsberättelser i undervisning”, Lärprocesser i högre utbildning, red. Bron, Agnieszka & 

Wilhelmsson, Lena (2005), Solna: Liber, s. 52ff resp. 185f. 
91 Fänrik, löjtnant och kapten var åren 1983-2008 de lägsta graderna för yrkes- och reservofficerare i svenska 

Försvarsmakten. Tjänstegrad av lägre rang, dvs. korpral, furir och sergeant, tilldelades värnpliktigt befäl, som 

dock även kunde uppnå fänriks grad. 2009 övergick Försvarsmakten genom riksdagsbeslut till ett tvåbefäls-

system och 2011 till ett yrkesförsvar, innebärandes dels att fler grader införts och dels att all personal numer 

rekryteras till militärtjänst på frivillig basis och för anställning, tidvis eller kontinuerligt. 
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två antologier och en samling separata artiklar och berättelser som småningom skulle in i en 

tredje.92 Ursprungstanken var att åstadkomma något slags grundad teori. Skärskåda proto-

kollen sida för sida i jakt på teman värda att formulera, kategorisera och analysera. Idéproto-

koll som sådana är heller inte tänkta att vara några exakta avskrifter av vars och ens uttalan-

den, utan i sig vara ett led i att mejsla ut och hålla kvar bärande tankar, idéer, i dialogen. Idéer 

som kan utvecklas eller förkastas i och med att deltagarna läser protokollen i enskildhet och 

resonerar kring dem i plenum vid nästkommande seminarium, som i sin tur noteras i nytt 

protokoll. En del av arbetet var på så vis redan gjort, i två av serierna dessutom av under-

tecknad själv. Resonemangen i idéprotokollen kunde sedan föras vidare här i koncentrerad 

form och exemplifieras med tryckta som otryckta berättelser. 

Under arbetets gång har en annorlunda metodik utkristalliserat sig. När skisser och planer 

tagit form hade innehåll och formuleringar så pass mycket av beröringspunkter med symbo-

lisk interaktionism, att det blev närmast krystat att försöka runda sådan teoribildning. 

Småningom fann jag också anledning att koncentrera den explicita analysen kring berättelser 

publicerade i tryck snarare än kring resonemang noterade i protokoll. Jag har nämligen efter 

hand funnit att texterna i sig är tillräckligt starka bärare av officerarnas berättelser. De flesta 

texter jag hade tänkt åberopa är nu också publicerade, däremot har de inte alla lagts fram vid 

något dialogseminarium utan en del har tillkommit på min direkta uppmaning för att ingå i 

antologierna. Dessutom har jag vid forskningsöversikten funnit annan litteratur som tillför 

analysen väl så mycket som informanternas resonemang. Därmed överväger i mina ögon de 

praktiska såväl som etiska vinsterna med att koncentrera analysen kring publicerat material. 

Förekomsten av icke publicerat material är nu så begränsat att det kan utan vidare kan 

tillhandahållas efter särskild framställan. Vad beträffar informantsäkerheten i övrigt har infor-

manterna genom projektledarna givit sitt medgivande till användning av deras material utan 

särskild förfrågan, så länge det sker utan uppgivande av personuppgifter. 

Sammantaget har förfaringssättet fått en mer abduktiv prägel. Det vill säga ett successivt 

närmande av fenomenförståelse och slutsats genom ett växelvis studium av teori och empiri. 

Även om idéprotokollen därmed förlorat sin centrala roll i analysen, har de likafullt kommit 

att utgöra meningshorisonten i mitt studium. Och även om dialogseminariemetoden inte varit 

mitt eget metodval och på ett vis hakats av min egen bearbetning och analys av materialet, har 

                                                             
92 Erfarenhetsforum Afghanistan omfattade tre dialogseminarier och de övriga serierna vardera fem. (Dock kom 

inte samtliga seminarier att beröra just internationell tjänstgöring.) Protokollen omfattar som minst något fem-

tontal sidor och som mest något femtiotal. 
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min förförståelse för fenomenen likväl vuxit fram undan för undan under seminarierna. Dess-

utom har metodiken en avgörande inverkan på vilket slags berättelser som fötts och hamnat i 

antologierna och därmed kommit på fråga för analys. Det går därför inte att sätta dialogsemi-

nariemetoden och seminarieserierna ifråga inom parantes i detta kapitel. 

 

4.3.2 Eget urval 

Det huvudsakliga empiriska materialet är nu hämtat från nämnda antologier samt från Victor 

Tillberg & Tillbergs intervjubok (jfr. översikten ovan), som både kompletterar och harmoni-

serar med de publikationer jag varit inblandad i. Kompletterar genom att omfatta informanter 

av högre ålder och grad (dock ej i många andra hänseenden) än övriga, harmoniserar genom 

att röra officerares konkreta berättelser från utlandstjänst. Forskarna bakom bok och intervjuer 

har dessutom, gemensamt eller enskilt, ingått i projektledningarna för de övriga nämnda 

forskningsprojekten. 

Studien saknar fortfarande omfattande bidrag från flygvapenpersonal och marinjärer liksom 

från reservofficerare, frivilligpersonal och inte minst från värnpliktiga, som stått för merparten 

av de militära mötena under årens lopp. Detsamma gäller representationen av anställda solda-

ter, som utgör majoriteten av dem som idag rör sig på fältet. Detta gör på intet sätt studien 

irrelevant, allra minst ur ett professionsforskningsperspektiv, men läsaren måste ha klart för 

sig vilken kategori av personal undersökningen främst omfattar. 

Förekomsten av bidrag från kvinnlig personal liksom svensk personal med invandrarbakgrund 

är ytterst blygsam och deras berättelser ges heller ingen genus- eller etnicitetsorienterad 

analys. Under en stor del av skrivandet omfattade resultatdelen ett kapitel kring interkulturell 

samverkan som tydligare omfattade sådana dimensioner, men som av skäl som framgår nedan 

saknas i slutlig utgåva. 

Utbrottet av Jugoslavienkrigen i början av 1990-talet utgör startskottet för ett större engage-

mang från FN och i än högre grad NATO och EU i militära konflikter, liksom för ett mer 

aktivt och kontinuerligt svenskt deltagande i fredsoperationer. Jag finner det därför naturligt 

att börja där. Berättelserna i studien är främst hämtade från insatserna i Bosnien-Hercegovina, 

Kosovo, Afghanistan och Liberia. Åtaganden som genom sin omfattning och spridning i både 

tid, rum, syfte och konfliktskala ger möjligheter till jämförelser i stort som smått. Därmed 

finns också en möjlighet att skapa en kontextuell röd tråd från forskningsöversikt ner till 

enskilt exempel. 
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Urvalet av berättelser till explicit analys har skett som ett utslag av själva textanalysen, besk-

riven nedan. 

 

4.3.3 Textanalys 

Som framgår av punkten Empiriskt material ovan, har jag i berättelserna letat efter problem-

situationer i direkt, individuell interaktion under officerares yrkesutövning. I den uppsjö av 

berättelser som innehåller sådana möten började jag med att identifiera typfall, avseende 

problemsituationens natur (jfr. första frågeställningen i Syfte) och hur officeren kommit att 

tolka och agera i denna (jfr. andra frågeställningen). ”Typfall” ska alltså inte förstås som att 

fallen vore typiska, såsom i vanligt förekommande, utan att de utgör distinkta exempel som 

visserligen förenas av de fyra ”komponenterna” i situationen, men åtskiljs av hur officeren 

kommit att agera. För att göra en liknelse har jag främst letat efter distinkta färgnyanser i ett 

spektrum, men inte ansträngt mig för att kartlägga deras prevalens i sinnevärlden. 

Efter successiv bearbetning kodade jag typexemplen i tre huvudkategorier av problemsitua-

tioner. Dels problemsituationen i stort, omständigheter som i ett mer fundamentalt kontex-

tuellt hänseende skiljer respekterar förenar officerares vardag under olika insatser. Dels prob-

lemsituationer som härrör från förhållandet till regler, oavsett om det rör sig om konstitutiva 

eller regulativa sådana. Dels problemsituationer som kan betecknas som kulturkrockar, oav-

sett om de uppstår mellan utlandsstyrka och lokalbefolkning, mellan allierade, inom det egna 

förbandet, gentemot värd- och hemnation eller för allan del inom individen själv. 

Kategorier och exempel ytterst relevanta i socialpsykologiskt hänseende och som litteratur-

studiet gav många intressanta ingångar till. Dock uppgick utkastet innan diskussionskapitlet 

ens var påbörjat till 25.000 ord, vilket vida överstiger stipulerad omfattning av uppsatsen. Jag 

var därför tvungen att stryka i exempelsamlingen. De typfall som överlevt denna sovring är 

kort och gott de som starkast kännetecknas av de fyra komponenter jag från början valde ut 

berättelser från. 

De delkapitel som resultatdelen nu är uppdelad i omfattar visserligen typfall från de tidigare 

kategorierna, men beaktat uppsatsens syfte att analysera situationer där officerare kommit att 

interagera på icke regelmässigt vis är förhållandet till regler det kanske främsta genomgående 

temat i berättelserna. 
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4.4 Tolkning och slutsats 

4.4.1 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Även om jag i denna studie uttryckligen sökt identifiera interaktion som inte främst kan 

kopplas till ett regelmässigt agerande söker jag, i linje med idétraditionen bakom dialog-

seminariemetoden, här efter det allmänna i det enskilda. Därav koncentrationen på ”typfall”, 

exempel som är allmänt begripliga och säger något av lärdom till oss alla snarare än att belysa 

det slumpmässiga. Exempel som talar för sig själva likväl som till oss. Om det ska kallas 

allmänmänskligt, åtminstone framför allmängiltigt och än hellre generellt, lämnar jag till 

läsaren att bedöma. 

För varje studie som vilar på individers egna berättelser, dessutom nedtecknade i efterhand, är 

reliabilitet naturligtvis ett aber. På ett sätt är den kollektiva reflektionen kring berättelserna 

och idéprotokollen i sig ett test, men som framgått syftar inte dessa resonemang till veten-

skaplig kritik utan till en djupare förståelse för ämnena. Berättelsens sanningshalt har även 

problematiserats inom biografiskt lärande – berättar vi verkligen sanningen, hela sanningen 

och ingenting annat än sanningen i våra livsberättelser? Ett möjligt svar kan vara berättandet 

ska ses som meningsskapande i sig och den mening en händelse får när vi kan tolka den 

utifrån våra samlade erfarenheter borde då rimligen vara något annorlunda än när den en gång 

inträffade.93 

Jag har hur som helst valt att närma mig berättelserna från ett fenomenologiskt angreppssätt; 

att bekanta mig med författarnas begrepps- och föreställningsvärld och noggrant undersöka 

fenomenen såsom de har uppfattats av mig och informanterna. Ett sätt jag i grunden tycker 

vila på sympatisk introspektion, ett rolltagande jag försöker göra utifrån författarna, må vara 

inte mot mig själv utan gentemot en annan specifik eller generell andra. En mer rättrogen, 

åtminstone i betydelsen ursprunglig, fenomenologisk riktning skulle förmodligen också kräva 

att jag satte teoretiska perspektiv inom parentes under denna akt, men här kommer jag som 

bekant låta mig symbolisk interaktionism vägleda mig. Däremot vill jag i möjligaste mån låta 

exemplen tala för sig själva, att förklara händelser utifrån symbolisk interaktionism snarare än 

att exemplifiera teorin med en räcka exempel. 

 

                                                             
93 Jfr. Christina Lönnheden, ”Livsberättelser i undervisning”, Lärprocesser i högre utbildning, red. Bron, 

Agnieszka & Wilhelmsson, Lena (2005), Solna: Liber, s. 184. 
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4.4.2 Förförståelse 

Möjligen man hävda att det teoretiska perspektivet snarare tillhör hermeneutiken, tolknings-

akten. Att jag själv under närmare tjugofem år arbetat i det militära, som truppofficer och 

sedermera civilanställd, är säkert både en tillgång och en belastning häri; det underlättar 

förvisso en horisontsammansmältning med författarna samtidigt som det är lätt att bli hemma-

blind.94 Även om själva dialogseminariernas och idéprotokollens roll kommit att tonas ner 

här, kvarstår det faktum att några av informanterna varit kära kollegor medan jag under resan 

gång kommit att lära känna och beundra de övriga på ett professionellt plan och tycka om på 

ett personligt, vilket kan försvåra distansen till materialet. I den första serien var jag själv 

dessutom informant. Jag har personligen redigerat flertalet av de berättelser som hamnat i 

antologierna och i de två sistnämnda seminarieserierna skrev jag merparten av idéprotokollen, 

även om de godkändes av författarna respektive seminariedeltagarna. Med andra ord finns det 

en risk att de exempel jag presenterar snarast talar för mig. Jag kan härvidlag inte göra mycket 

annat än att uppmana läsaren att ha dessa omständigheter i minnet. 

 

5 Resultat 

5.1 Angreppssätt 

I enlighet med syfte och avgränsningar präglas samtliga valda berättelser i denna studie av ett 

icke regelmässigt hanterande av mellanmänskliga problemsituationer i militär yrkesutövning 

utomlands. Analysen kommer ta sin utgångspunkt i själva agerandet, dvs. hur officeren 

hanterat själva problemsituationen, för att därifrån analysera vilken tolkning av situationen 

som ligger bakom beteendet och vilka omständigheter som bidragit till att det alls kommit att 

uppfattas som en problemsituation. 

Inom symbolisk interaktionism betraktas mänskliga egenskaper mindre som något som vi har 

eller är och mer som något vi gör. Exempelvis anses vi inte ha intelligens eller vara intelli-

genta, utan göra intelligens. När detta kapitel försöker ringa in vad som krävts för att uppfatta, 

analysera och hantera situationen utan att luta sig mot regler ska det uppfattas på motsvarande 

vis. När vi exempelvis tar oss an street-smartness härnäst, ska det ses som något vi utövar.95 

                                                             
94 Ett spänningsförhållande uppmärksammat redan av själve Gadamer. Se t.ex. H-G Gadamer, ”Återerövrandet 

av det hermeneutiska grundproblemet”, Klassiska texter om praktisk kunskap (2015), red. Hjerström Lappalai-

nen, Jonna, Flemingsberg: Södertörns högskola. 
95 Jfr. Mead (1995), s. 87. 
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5.2 Street-smartness 

Social kompetens, sunt förnuft, situationsförståelse, magkänsla, list, ”blick”. Dialogseminarie-

serierna kom mycket riktigt att fokusera på fenomen svåra att fånga i såväl regler som akade-

misk terminologi men som icke desto mindre föreföll vitala vid utövandet av officersyrket. 

Med andra ord ett betydande inslag av street-smartness framför book-smartness. En företeelse 

som också manifesteras i de mest skilda mellanmänskliga sammanhang i studerade exempel: 

- De jävla kanadickerna kör ju som galningar inne i staden! Inte undra på att det kastas sten! 

Min ställföreträdare är mycket upprörd. 

- Börja gå istället då, säger jag. Om de vill kasta sten på sin egen personal får de väl göra det.96 

Inledningsstyckets Pansarskyttepluton med sin plutonchef och de två kanadensiska grupperna 

har uppgiften att transportera lokala sjuksköterskor mellan två bosniska städer i närheten av 

stridslinjen. Eskorten sker för sköterskornas egen säkerhet men likafullt kastar barn av deras 

egen nationalitet sten på fordonen. Så plutonchefen beslutar att transportera personalen en del 

av sträckan och sedan urlasta sköterskor och soldater som får gå bakom fordonen resterande 

bit: 

Därefter överlåter vi åt sköterskorna att ta tag i problemet där inne.  

Ställföreträdaren är med på noterna. Det är däremot inte kanadensarna, deras lösning är att köra 

ännu fortare. Jag får en del problem med den kanadensiska ledningen, som ger mig en uttalad order att 

inte använda kanadensisk personal. Här gäller inte underställandet längre. […] 

Det räcker med en gång, sedan har sköterskorna sett till att man inte kastar sten mot svenska sol-

dater i den staden. […] Samverkansofficeren i den kanadensiska staben blir mycket förvånad att denna 

lösning kunde fungera. – Vadå? säger jag, som inte förstår att den inte skulle kunna det.97 

Om inte beväpnade soldater kan ingjuta respekt i dessa barn, vem är då mäktig uppgiften? Väl 

medveten hur en tant i hans barndom skulle hantera odågor som dessa och fullt förvissad om 

att en jugoslavisk sköterska inte skulle vara mjukare i nyporna, lämnar denne plutonchef med 

varm hand över civilläget åt civilbefolkningen. I formell mening begår hans allierade motsva-

righet sannolikt inget fel, att öka hastigheten vid fara är förmodligen standardförfarande för 

vilken enhet som helst med obepansrade fordon, i vilken krigsmakt som helst. Det är osäkert 

huruvida svensken i sin tur åsidosätter någon regulativ regel, dvs. begår ett regelbrott någon 

                                                             
96 Stewe Simson, ”Kastar bäst som kastar sist”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 29. 
97 Ibid., s. 29. 
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formell eller juridisk mening, eller bara en konstitutiv sådan, dvs. frångår rutin och gängse 

praxis. Helt klart är dock att inte ägnar sig åt regelföljande beteende. 

Ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan vi hävda att vi har två individer som befin-

ner sig i samma (typ)situation98, men definierar den olika. Kanadensaren ser den som en rutin-

situation; det finns reglementen och standardförfaranden att luta sig mot. Rolltagandet är till 

synes kvickt gjort; barnen är angripare och vi agerar gentemot dem som de försvarare vi är. 

Svensken definierar den som en problemsituation där själva problemet ligger i att rutinerna, 

av rent interaktionistiska skäl, är kontraproduktiva. Lösningen på problemet är att lyfta in ett 

högst vardagligt, civilt resonemang kring hur folk fungerar. I hans rolltagande är barnen bara 

busungar och sådana kan överlistas. Sjuksköterskorna i sin tur är som sociala objekt inte bara 

länkar i en sjukvårdskedja utan individer fullt kapabla att ta hand inte om enbart sjuka. Själv 

är han den i situationen vars gester kan provocera fram stenkastningen, men knappast stävja 

den. 

Sådana övergångar till ett mer civilt resonerande och agerande förekommer i exempel från 

besvärligare förhållanden än så: 

SKYDD!! 

Det är ljudet från en granat som får mig att skrika skydd.99 

En underrättelseofficer deltar i en operation ledd av Afghan National Police (ANP) när de 

hamnar under kraftig beskjutning. Efter att reflexmässigt ha kastat sig i skydd med granaterna 

vinande och eldhandvapnen smattrande mot sig går hon och hennes svenske kompanichef 

växelvis upp knästående ställning i ett fåfängt försök att med blicken lokalisera motståndaren 

och får istället börja skärpa hörseln. Efter ett slag blir stridsljuden henne till ett slags normal-

bild som hon bara reagerar på förändringarna utifrån. Hon påkallar uppmärksamheten från en 

bärgningsvagn, som dock inte kan förflytta sig pga. afghanska poliser som ligger i skydd 

framför den, vilket blir på hennes lott att ordna. Här är det inte läge att börja ge order, allra 

minst på svenska. Det blir istället till att använda den internationellt främsta uppsättningen 

signifikanta symboler hon kan uppbåda – kroppsspråket: 

Jag får handgripligen förmedla mitt budskap eftersom soldaten ligger med ansiktet mot marken. […] Det 

känns som om jag måste skaka liv i någon som sover väldigt djupt. […] Jag vill säga du kan känna dig 

                                                             
98 Dvs. de befinner sig inte nödvändigtvis på samma plats vid samma tidpunkt, men är med om samma slags 

skeenden längs samma sträcka. 
99 Liridona Dauti, ”Ett bestämt kroppsspråk”, red. Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & 

Hildebrandt (2016), s. 111. 



  38 

trygg trots att hans kamrat ligger skadad och livlös på fältet. Jag visar med en huvudvridning vilken fram-

ryckningsväg ANP-soldaten ska ta, kommenderar framåt genom en nickning och slänger ifrån mig en 

uppmuntrande blinkning för att bekräfta att han gör rät när han vänder sig om och tittar på mig.100 

Samma procedur upprepas med ett antal poliser innan vagnen kan kommenderas framåt. 

Intressant nog menar underrättelseofficeren att det besvärligaste inte är språkförbistringen 

utan den rädsla som avslöjas i polisens ögon, ”runt den spända munnen och i huvudhåll-

ningen”.101 Om polisens ofrivilliga kroppsspråk i symbolisk interaktionistiska begrepp kan 

betecknas som en gest är kanske tveksamt, men oavsett vilket blir det till en impuls hos 

underrättelseofficeren att initiera ett triadiskt skeende. Hennes gest att med huvudrörelser 

initiera framryckning, soldatens anpassningsrespons och det eftertraktade resultatet. Den 

fortsatta, symboliska kommunikationen med vändningar och blinkningar är en fortsatt, ömse-

sidig anpassning mot handlingens fullbordan. Signifikanta symboler som uppenbarligen 

fungerar även gentemot övriga soldater. 

Dessa två händelser förenas av att gängse förfarande inte förslår och skiljs åt av att under-

rättelseofficeren över huvud taget inte kan använda gängse signifikanta symboler, order-

språket, ett av hennes främsta verktyg. De förenas också av att det blir vardagliga, icke-

militära lösningar där icke-militära aktörer – vänligt eller ovänligt sinnade – av annan nationa-

litet skapar problemsituationen. Sådana lösningar hittar vi dock även i nationella militära 

sammanhang. En Telekrigsgruppchef berättar: 

Vad ska jag göra för att få truppen framåt under vår mission i Afghanistan? Vi är bra just nu men har 

definitivt ett par växlar till att lägga i för vår utveckling. Jag känner att just nu är det något jag inte kan 

tillföra […]. Jag ser det jag anser vara lösningen just då, ge ett ansvar för gruppen till en av soldaterna. 

Inte personalansvar, befälet eller något sådant utan att vara föredömet och få med sig övriga. Likt en 

kapten i ett fotbollslag som kommer tidigt till träningarna, ger 100 procent och peppar andra till att göra 

det, kör extra träning själv eller hjälper lagkamraterna. […] Tillsammans med min ställföreträdare pratar 

vi med soldaten och ger ansvaret att ta klivet framåt och visa vägen i gruppen.102 

Detta är för det första en intressant form av problemsituation. ”Missionslunken.” Flera berät-

telser vittnar om hur en utdragen rutinsituation i sig är en potentiell problemsituation, med 

officerare och soldater som tappar skärpa och sug och faller ner i känslor av maktlöshet och 

frustration, inte minst från lågintensiva insatser som den i Kosovo men som synes även från 

                                                             
100 Ibid., s. 111f. 
101 Ibid., s. 111f. 
102 Omar Saab, ”Kampens hetta och campens lugn”, red. Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & 

Hildebrandt (2016), s. 121. 
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de intensivare Afghanistanmissionerna.103 Nilsson, Sjöberg, Kallenberg och Larsson antyder 

också att dåligheter som intriger och alkoholproblem tenderar bubbla upp under lugnare 

omständigheter, personal som lever under hot har inte råd att äventyra sin sammanhållning 

eller avtrubba sin uppmärksamhet.104 En annan intressant komponent är naturligtvis att 

gruppchefen i sin liknelse inte refererar till den militäre truppkaptenen utan den civile 

lagkaptenen. Så länge han själv behåller personalansvaret åsidosätter han knappast någon 

regulativ regel, men lutar sig heller inte mot någon traditionell militär bedömandemall. I 

likhet med plutonchefen och underrättelsebefälet ovan för han istället ett vardagligt civilt 

resonemang när han befinner sig i en militär kontext där militära rutiner inte löser problem-

situationen. Vilket bekräftar tesen att få, om ens några, situationer är av uteslutande rutin- 

eller problemkaraktär; det finns öppningar mot det oväntade även i de mest vanemässiga 

möten och det finns även i de mest kaotiska situationer något i erfarenhetsbanken att plocka 

fram. 

 

5.3 Innanför eller utanför boxen? 

Om street-smartness är en fungerande anglicism i sammanhanget är thinking outside the box 

möjligen en annan. Samtidigt är det beteende officerare uppvisat inte apart, bara oväntat eller 

åtminstone ovanligt i sammanhanget. Ytterst tycks det röra sig om försök att hantera en 

problemsituation genom att hämta ett beteendemönster från en mindre problematisk, i viss 

mån tänka utanför boxen genom att tänka inom en annan. Detta delkapitel kommer koncent-

reras kring ett exempel som problematiserar vad som egentligen är att tänka innanför eller 

utanför boxen i detta sammanhang. En specifik situation som definieras utifrån en räcka 

andra: 

En svensk Pansarskyttepluton under marsch hejdas vid en järnvägsviadukt innan de nått sin 

destination. Tunneln är försedd med fordonsminor och vaktad av soldater som vänligt men 

bestämt förklarar att här får ingen passera. (Här släpps ingen jävel under bron.) Både den 

nyanlände plutonchefen och de vaktande soldaterna visar sig kunna ryska och utväxlar några 

artighetsfraser när de senare plötsligt gör tecken mot en närbelägen kulle, vilket ger den förre 

intrycket av att det finns en försvarsställning däruppe. Plötsligt sprakar den svenske bataljons-

chefens röst till på radion: 

                                                             
103 Se t.ex. Per Beckman. ”På rutinens brant”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), sid. 78. 
104 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 19f. 
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Han säger till oss att vara försiktiga när vi lyfter undan minorna. Vad snackar karln om – ska vi börja lyfta 

undan minor också?! 

Ibland verkar han inte klok. […] 

Efter ungefär 30 minuter kommer bataljonschefens jeep ner mot viadukten från motsatt sida. Han 

stannar vid bortre begränsningen av mineringen och promenerar genom tunneln till min gruppering. Han 

frågar vad jag håller på med. Jag förklarar att det finns en minering framför mig i tunneln och troligtvis ett 

motståndsnäste på en höjd i närheten. Han tittar lugnt på mig och säger att det här ska vi ta en titt på. Vi två 

går fram till vänster om tunneln upp på järnvägsbanken. 

Bataljonschefen säger till mig att här ska vi framrycka. Jag tittar allvarligt på honom och säger att det 

troligtvis finns ett näste på höjden. Han tittar fortfarande lugnt på mig och säger att jag kan utnyttja mina 

20mm automatkanoner om det behövs. Jag är helt förstummad. Ska jag börja skjuta här?! 

- Om det behövs, så gör det, säger översten. 

[…] Jag hinner inte samla mig utan skriker till truppen att vi ska anfalla över järnvägsvallen. Batal-

jonschefen hör detta och säger till mig med lugn stämma att vi inte ska anfalla över viadukten utan fram-

rycka. Jag samlar mig och ger en snabb order till vagncheferna.105 

Minfältet passeras och ingen öppnar eld från någon närliggande kulle.  

Det ligger nära till hands att föreslå att det är plutonchefen snarare än bataljonschefen som 

inte är riktigt med på noterna. Efter att ha tagit del av skildringar av svensk militär inbegripen 

i våldsamma stridigheter i Afghanistan förefaller en sådan förundran över möjligheterna att 

använda en kanon förundrande i sig. 

Dock är denna berättelse hämtad från Bosnienkriget, närmare bestämt när ett svenskt förband 

skickats att dokumentera förbrytelser begångna vid massakern i byn Stupni Do. Krigsutbrottet 

i Jugoslavien har, som vi sett, tagit en hel värld på sängen. Det är en tid då NATO ännu inte 

varit i strid, då internationell trupp uppträder på fältet i blå hjälmar och vitmålade fordon, när 

FN anser det opassande att ha underrättelseenheter i sin organisation – en tid då ”internatio-

nella operationer” för många är synonymt med ”fredsbevarande”. En oskuldens tid, innan vi 

visste något om etnisk rensning, systematiska våldtäkter och folkmord – i våra dagar och i 

vårt hörn av världen.106 

När jag först läste viaduktincidenten påmindes jag om en lektion under min lumpartid då vår 

plutonchef berättade hur han sett en svensk luftvärnsradar under parad i en, vad han kallade, 

bananrepublik – ingen föreföll veta hur denna tingest skulle användas men likafullt var den på 

parad. Jag är säker på att soldaterna i den svenska pansarskytteplutonen ovan mycket väl 

visste hur kanonen skulle hanteras, men möjligheten att använda kanonen tycks likafullt inte 

                                                             
105 Jan Almgård, ”Minspel”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007) s. 21f. 
106 Se t.ex. Agrell (2013), s. 19ff. 
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ha ingått i plutonchefens definition av situationen. Det avgörande i denna händelse är att de 

Bosnienkroatiska soldaternas definition uppenbarligen var likartad. I praktiken byggde hela 

manövern på att den generaliserade andra till FN-officer inte var beredd att strida sig genom 

situationen, ens syna bluffen med försvarspositionen. Så länge detta heller inte skedde kunde 

tecknet mot kullen vara den gest fick plutonchefen att göra halt. 

Varför definierade då bataljonschefen situationen annorlunda? I en intervju kring händelsen 

framhåller han att han anlände till platsen med andra, delvis nyvunna erfarenheter:107 

Jag hade redan tagit mig igenom flera av deras vägspärrar. Jag hade redan flyttat på minor. Och jag hade lärt 

mig att soldaterna i vägspärrarna var kommandostyrda och att det inte fanns något bakom deras hot. De 

gjorde vad de hade fått order om och de tänkte inte själva. De var inte beredda att dö för den här saken.108 

Innan han nu till slut lyckades hade bataljonschefen, trots passertillstånd, vid ett antal tillfällen 

blivit nekad passering till Stupni Do. Vid det sista av dem hade han sagt åt sin kulspruteskytt 

att vid behov avge verkanseld mot vaktsoldaten, själv avminerade han posteringen. Han har 

sett mantelrörelser av svenska kulsprutor bli den gest som får hotfulla kroatiska soldater plöts-

ligt vika undan. Inte minst ingick en kultur av konsekvent förhalande – plötsligt är sambands-

medlen ur funktion, chefen på annan plats och passertillstånden i behov av särskild kontroll – 

i hans definition av situationen på krigets Balkan som helhet. Han antog också, mycket riktigt, 

att de kroatiska förbanden i området helt enkelt förväntade sig att FN-förband skulle stå 

passiva inför den våldsupptrappning som skedde i området. 

En avgörande händelse är förmodligen också mötet mellan den svenske bataljonschefen och 

den kroatiske brigadchefen: 

Efter flera samtal med befälhavaren Ivica Rajic – där han inte vill släppa in oss i Stupni Do – får jag känslan 

av att han inte har grepp på läget själv. Jag såg på honom att han var jävligt orolig för det här. Vi kom ingen 

vart i förhandlingarna. Så jag lämnade honom och sa att då åker jag till byn ändå. […] 

Hur väl kände du honom? Hur kunde du veta att han var orolig? 

Nej, jag kände honom inte alls. Det här var första gången jag träffade honom. Du ser ju på människor om de 

är rädda eller osäkra, på hur de agerar. Om han hade varit säker på sin sak så hade han ju bett mig fara åt 

helvete. Men det gjorde han inte.109 

Ytterligare ett triadiskt skeende, den generaliserade andra till officer han känner skulle vid 

torrt om fötterna be honom fara och flyga i det här läget. Även utebliven respons är respons, 

                                                             
107 Redogörelsen för bataljonschefen Ulf Henricssons erfarenheter och resonemang vilar på dels intervjun i 

Victor Tillberg & Tillberg (2011) s. 69ff och dels självbiografin, Henricsson (2013), s. 99ff. 
108 Victor Tillberg & Tillberg (2011) s. 77. 
109 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s. 71f. 
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den sociala handlingen ett fullbordat faktum. Situationen definierad, den generaliserade och 

specifike andra avslöjad vad bataljonschefen anbelangar. Intressant nog tar han i sin själv-

biografi både sitt eget och plutonchefens perspektiv och beskriver skillnaden i definitionen av 

situationen utifrån såväl föregående händelseförlopp som i rent professionella bedömningar: 

Det här visar hur en händelse kan upplevas olika. Jag bedömde att de kroatiska soldaterna på järnvägs-

banken var väldigt skärrade och de hade inga skyddsvärn. Samtidigt såg jag inga tecken till näste och om 

något fanns där var skjutavståndet så långt att risken för en träff var liten. Dessutom stod kroaternas egna 

soldater i målområdet. En av plutonens vagnar stod i ställning med sin kanon inriktad mot höjden och om 

något fanns där vore det mycket oförsiktigt att visa någon fientlig avsikt därifrån. Jag bedömde risken som 

liten […].110 

Icke desto mindre var det han som till den andres stora förvåning var beredd att ta till kanonen 

och tillämpa de reglementen man förmodligen inskärpt, utbildat och övat år efter år. Han hade 

brutit konstitutiva regler för att följa regulativa, tänkt utanför boxen genom att tänka innanför 

en egentligen etablerad. 

 

5.4 Att bryta mot regulativa regler 

Stabschefen i det första svenska förbandet i Kosovo berättar i en intervju: 

Det var en extrem situation som rådde i Kosovo då det inte fanns någon infrastruktur, ingen polis, ingen-

ting. Vi var allt. Vi var lag och ordning i Kosovo. Våra rules of engagement var formulerade men vi var 

tvungna att tolka dem. När vi hade tolkat dem genomförde vi spel under bataljonschefens ledning om hur 

de skulle användas i det sammanhanget som rådde då. Jag var väldigt djupt involverad tillsammans med 

[juridiske rådgivaren] och försökte se vilka olika tolkningsutrymmen som finns.111 

En antydan om att en utlandsmission i vissa hänseenden kan vara en utdragen problem-

situation – till och med en juridiskt sakkunnig behöver ta sig en funderare kring hur regler ska 

tolkas. Det är delvis med det i bakhuvudet vi behöver närma oss officerares förhållande till 

regler. 

Föregående delkapitel har främst berört brott mot konstitutiva regler. Officerens möte med 

skarpa förhållanden innebär dock inte sällan ett konfliktfyllt möte med regulativa regler; 

lagar, förordningar, resolutioner, instruktioner, insatsregler och orderverk. I studien kring 

moralisk stress i forskningsöversikten ovan går meningarna i detta hänseende något isär bland 

informanterna. Somliga anser att regelverket lämnat stort manöverutrymme, medan andra 

                                                             
110 Henricsson (2013), s. 113. 
111 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s. 159f (intervju med Olof Grenander). 
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känt sig hämmade. Flera har mått dåligt av att följa regler som går emot egen moralisk över-

tygelse och även om det ska mycket till för att en officer ska bryta mot formella regler, kan ett 

regelbrott upplevas som högst etiskt befogat.112 Tongångar som för all del går igen i berättel-

ser studerade här. 

Stabschefen ifråga tillhörde ett förband som satts att upprätthålla lag och ordning i ett Kosovo 

som i praktiken saknade fungerande rättsvårdande myndigheter, en erfarenhet stabschefen tog 

med sig när han tio år senare blev chef över det Provincial Reconstruction Team som svenska 

förband ansvarade för i afghanska Mazar-e Sharif. Afghanistaninsatsen hade över huvud taget 

det gemensamt med Kosovouppdraget att demokrati, lag och ordning skulle upprätthållas i ett 

land som saknade såväl infrastruktur som institutioner för detta att vila på. Skillnaden var att 

det lilla östeuropeiska landet några år tidigare fungerat som en autonom delrepublik av ett 

land som i sin tur ingått i en federation som, må vara med stort ekonomiskt och demokratiskt 

underskott, ändå framlevde på offentliga institutioner. I det väldiga centralasiatiska landet 

skulle den internationella styrkan överföra ledningen till stöttepelare som var antingen 

obefintliga eller genomruttna.113 

Utöver en viss etnocentrism, är denna strävan förmodligen präglad av lika delar önske-

tänkande och försök att tillämpa en fredslogik på ett krigstillstånd. Vilket delvis också var 

fallet inför de kosovanska kravallerna likväl som i andra situationer där reglerna sätts på prov. 

Den svenske tjänsteförrättande bataljonschef som ledde försvaret av den Kosovoserbiska byn 

Čaglavica under kravallerna återger i en intervju hur det till slut kom dithän att förbandet 

måste skydda de sina. Hans direkt underställda kompanichefer begär då tillstånd att få avge 

verkanseld utan föregående varningsskott, vilket är ett avsteg från Rules of Engagement, 

insatsregler som ska vara direkt anpassade efter förhållandena i insatsområdet. Han bifaller 

begäran men inser småningom att han begått ett regelbrott och ber stabsplatsen ringa upp 

Armétaktiska kommandot i Sverige och berätta att hädanefter skjuts det skarpt.114 En 

förbandschef i Afghanistan berättar i en intervju hur han konstaterar att svenska regler inte 

tillåter soldater att leda skjutövningar med skarp ammunition, trots att de får leda sin grupp 

under skarp strid. Han anhåller om ett formellt beslut att få låta gruppchefer leda målskytte på 

                                                             
112 Nilsson, Sjöberg, Kellenberg & Larsson (2010), s 25ff. 
113 Livfullt beskrivet i Agrell (2013). 
114 Victor Tillberg & Tillberg (2011), s. 42 (intervju med Hans Håkansson, ställföreträdande chef för svenska 

bataljonen KS09 och vid tillfället ifråga tjänsteförättande chef för samma styrka). Arméns Taktiska Kommando 

(ATK) var den del av Högkvarterets Operativa insatsledning (HKV OPIL), som taktiskt ledde svenska armé-

förband under nationella och internationella insatser (idag motsvarad av Arméns Taktiska Stab, ATS, inom 

Högkvarterets Insatsstab, HKV INSS). Rules of Engagement (ROE)=insatsregler för våldsanvändning. 
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skjutbana, men när det dröjer fattar han istället beslutet själv och orienterar högre chef. Ute på 

afghanska stäppen går han vidare på tvärs med svenska föreskrifter kring vapenmodifieringar, 

tjänstevikter, förvaring av hemliga handlingar osv.115 Stab- och trossplutonchefen i förra 

kapitlet berättar också hur han för att lösa sin uppgift i missionsområdet ser sig tvungen att 

åsidosätta Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner, trots att de är tänkta att fungera under 

såväl freds- som krigsförhållanden.116 

I samtliga dessa finns det goda skäl att anta att regler som utarbetats under fredsmässiga, eller 

åtminstone relativt fredliga, förhållanden helt enkelt inte tålde någon våldsammare kontakt 

med verkligheten och chefer som är beredda att bryta dem, för att lösa uppgiften eller för 

truppens säkerhets skull.  

 

5.5 Att bryta mot en direkt order 

Hur göra när en direkt order inte håller tål ett möte med verkligheten?117  

En svensk kompanichef ur ISAF beskriver hur han vid ett tillfälle når den punkt då han ser sig 

tvungen att fatta ett nytt beslut åt en högre chef han menar inte kan eller ens vill inse det 

faktiska läget. Som ett led i att föra över säkerhetsansvaret från de internationella styrkorna 

till de afghanska myndigheterna har kompaniet till uppgift att stödja förband ur Afghan 

National Security Force (ANSF), främst med sådant de själva saknar resurser för. I praktiken 

innebär det dock att framrycka i kön bakom ANSF medan broar, vägar och grödor fördärvas 

under framfarten och den svenske majoren uppgivet undrar hur många fiender ur lokalbefolk-

ningen som skapas under framfarten. Samarbetet med de afghanska förbanden fungerar dåligt, 

den egna säkerheten blir eftersatt och turerna sliter hårt på både materiel och personal. Till 

slut är det materiella läget så ansträngt att kompanichefen inte tycker sig kunna lösa uppgiften 

utan anhåller gentemot överordnad om att få avbryta pågående operation. När han till sin 

förvåning får ordern att fortsätta samarbetet med ASNF anmäler han kort att han inte kommer 

lösa uppgiften och använder istället kompaniet till att rädda det som räddas kan i rättan tid. 

Att på ett sådant sätt bryta mot en direkt order kan förefalla vara något oerhört för en officer 

och kompanichefen beskriver också det korta samtalet med högre chef, eller snarare dennes 

                                                             
115 Lotta Victor Tillberg, ”Operational Mentoring and Liasion Teams – intervju med Martin Liander”, red. 

Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & Hildebrandt (2016), s. 198ff. 
116 Johan Liljegren, ”SäkI framför det osäkra”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 74f. 
117 Även direkt order kan pga. sin juridiska ställning i allmänhet hänföras kategorin regulativa regler, men ges 

här ett särskilt avsnitt pga. sin starka ställning i militär verksamhetsreglering. 
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stab, som sitt livs svåraste. Men han tycker sig vara där att han inte kan fortsätta enligt order 

utan att äventyra både personal och material men även själva syftet med operationen.118 

Jag anar att kompanichefen därmed också tycker sig må ha brutit mot orderns bokstav, men 

inte dess syfte. En definition av situationen som lämnar själen bättre ro. Samtidigt beskriver 

han att tilltaget inte renderar i klander, än mindre någon disciplinpåföljd, utan snarare gillande 

från både underlydande och överordnade. En liknande historia får vi från en överstelöjtnant 

som var chef för just för Sveriges Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT), som 

genom dels understöd och dels mentorering ska bidra till att öka afghanska arméns förmåga 

att arbeta för stabilitet i landet. 

Vid ett tillfälle löser ett av de svenska fordonen ut en hemmagjord bomb, Improvised Explo-

sion Device (IED) och lokaliserar ytterligare en strax intill. Kompanichefen rapporterar 

händelsen till det svenska PRT:t (som är områdesansvariga) och anmäler att förbandet 

kommer oskadliggöra IED:n på plats men sedan fortsätta vidare på grund av pågående 

beskjutning. Han får dock ordern att stanna kvar på platsen, säkra terrängen och invänta 

vidare order. En order som innebär att de soldater som råkat ut för vägbomben och befinner 

sig i strid ska förbli i hetluften. ”Åtta man i den här djävulska terrängen.” En order som enligt 

chefen för OMLT:na (som är personalansvarig) var felaktig och dessutom given av någon 

som saknade orderrätt. Kompanichefen krånglar sig ur situationen genom att hävda ”hörbar-

het nolla”, dvs. att sambandsförbindelsen var för dålig för att han skulle kunna uppfatta 

ordern. Lögn men enligt hans överordnade rätt agerat. Grundproblemet här var att det fanns 

två motstridiga regelverk för hur påträffade IED:er skulle hanteras och där områdesansvarig 

valde att luta sig mot det i personalansvarig chefs ögon mindre rimliga i det läget.119 Vi har 

tidigare berört hur regler åsidosatts för att de varit kontraproduktiva, motverkat sitt syfte eller 

inte varit anpassade för den verklighet de var tänkta att reglera, men här har vi alltså exempel 

på hur regler står i konflikt med varandra och att det, återigen, krävs en bedömning av vilken 

som bör råda. På frågan om det kräver civil(!)kurage för att bryta en order, svarar förbands-

chefen: 

Jag tror att en grundproblematik i denna fråga är att vissa chefer tror att man på förhand kan ge en order 

som skall täcka ett långt dynamisk stridsförlopp och att de sedan tror att de skall utöva ledning genom att 

                                                             
118 Ur text till dialogseminarium 2012-10-25. 
119 Lotta Victor Tillberg, ”Operational Mentoring and Liasion Teams – intervju med Martin Liander”, red. 

Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & Hildebrandt (2016), s. 208. (Händelsen finns även 

analyserad i Lotta Victor Tillberg, ”Om du möter an man i en bur”, ibid. s. 206ff.) 
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via sambandsmedel stridsleda från någon stabsplats långt bort från händelsernas centrum. Detta fungerar 

ej. Ett sådant förhållningssätt ger endast obsoleta order som chefer på fältet tvingas bryta mot.120 

På ett annat ställe i intervjun kommenterar han en gruppchef som går emot given order att dra 

sig tillbaka och istället beger sig till en brytpunkt för att kunna stödja andra enheter: 

Jag tycker att det är modigt att stå upp för det man uppfattar är rätt och blir alltid stolt över svenska 

soldater och befäl som kan uppvisa dådkraft i svåra beslutssituationer.  121 

Jag tar här inte ställning till det rimliga i orderbrott, utan nöjer mig med att konstatera att 

överstelöjtnanten är beredd att hylla sådana både om det rör sig om att dra sig ur eller stanna 

kvar i stridens hetta. Själv säger han sig ha brutit mot ett antal föreskrifter utan att ens få 

negativa kommentarer. 

 

5.6 Att mot- eller medarbeta 

Kompanicheferna som bröt mot direkt order i föregående delkapitel fattade ett aktivt val. Det 

gjorde samtidigt deras överordnade; den som beordrade att samarbetet med ASNF skulle 

fortsätta hade kunnat bevilja vädjan att få avbryta det och den som beslutade vilket regelverk 

som skulle gälla efter IED-attacken hade kunnat besluta annorlunda. Många berättelser i 

denna studie handlar också om förhållningssätt gentemot både varandra och regler, vilket ofta 

visar sig hänga ihop, i egna led: 

En svensk sambandsofficer berättar om ett besök av en rumänsk signalist från ett Military 

Observation Team (MOT), enheter som samverkar med hjälporganisationer och det afghanska 

civilsamhället. Teamen färdas över stora ytor, bland vägbomber, motståndsfickor och gerilla-

krigare.122 Signalisten berättar att han inte kan få igång sin DM7, den dator som sköter 

kommunikation och fordonsuppföljning för teamet. ”Deras livlina om något ’händer’ – och 

saker ’händer i Afghanistan.” 123 Problemsituation i både teknist, taktiskt och inte minst säker-

hetsmässigt hänseende, men snart även i interaktionistiskt. Efter telefonsupport och fåfänga 

uppföljningsförsök står det klart att det behöver skickas en ny DM7 från Sverige: 

Klockan börjar närma sig 16.30 i Sverige! 

                                                             
120 Ibid., s. 208 
121 Ibid., s. 205. 
122 Då händelsen inträffar har Sverige övertagit ansvaret för ett stort Provinsinal Reconstruction Team (PRT), 

som inom ramen för ISAF skulle svara för säkerhet och uppbyggnad i de afghanska provinserna. Jfr. red. 

Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 107. 
123 Ronnie Johansson, ”24 x 7 x 6 – var då?”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 65.  
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Jag ringer först till MovCon i Uppsala och frågar om han kan skicka med en liten kartong med 

flyget imorgon tisdag? 

- Egentligen ska all materiel som ska skickas söderut vara här minst åtta dagar innan avtransport, 

men om du säger att det är viktigt så … visst kör! Men jag måste ha det före 10.00 imorgon. […] 

Jag ringer till en handläggare som tjänstgör [i Uppsala] och som bor i Enköping och frågar om han 

kan svänga in på Ledningsregementet och hämta en DM7 för att lämna in den på Joint Supply Service? 

- Inga problem, var ska jag hämta den? […] 

Jag ringer till sist till den major som har DM7:or i sin organisation. 

- Tjena det är Ronnie i sandstormen i Mazar-e Sharif! Vi har en trasig DM7 och skulle behöva en i 

reserv när det händer igen! 

- De vi har ska användas till NBG försök om några veckor så dem kan du inte få av. 

Jag blir helt förstummad, vad säger karln?! 

- Vad säger du?! Till försök?! Om några veckor?! Har du inte fattat någonting?! ÖB åker landet 

runt och förklarar prioriteringar och skriver böcker med titlar som Här och nu! Vad är det du inte förstår?! 

Vad är det som är otydligt?! 

- Om jag får order om det kan jag lämna ifrån mig en. 

- Ok, jag återkommer! 

Må det gå undan! Jag ringer vakthavande befäl på Armétaktiska kommandet och förklarar läget, 

föreslår att han ska ringa majoren och ge order. 

- Nej, det kan jag inte göra, jag är ju bara VB ATK. 

- Vadå ”bara VB ATK”, du är ju för fan tjänsteförrättande Gud! 

Han lämnar över luren till en annan handläggare som jobbar med logistik till utlandsstyrkan. 

- Vi måste skriva en hemställan så systemen kan hantera era behov. 

Tre veckor senare dyker det upp en ny DM7.124 

”I rätt tid på rätt plats med rätt utrustning” är en klassisk devis, som otaliga värnpliktiga fått 

inpräntad från den dag de ryckte in. Att omvänt, få rätt materiel till rätt plats i rättan tid, är en 

utmaning som visat sig mången utlandsstyrka övermäktig. Att skeppa krigsmateriel över land 

och rike är naturligtvis ett konststycke i sig, inte minst i trakter där infrastruktur, tullmyndig-

heter och stridande parter bjuder motstånd. Påfallande ofta tycks det dock kinka på hemma-

plan, inte sällan med allvarliga konsekvenser eller åtminstone till stora risker. I fallet med den 

gäckande DM7:an är det uppenbart hur de inblandade i en och samma händelsekedja definie-

rar situationen olika. För sambandsofficeren liksom den leveransvilliga transportenheten och 

den dito handläggaren, är detta uppenbarligen en problemsituation – och problem är till för att 

                                                             
124 Ibid., s. 65f. Arméns Taktiska Kommando (ATK) var den del av Högkvarterets Operativa insatsledning 

(HKV OPIL), som taktiskt ledde svenska arméförband under nationella och internationella insatser (idag 

motsvarad av Arméns Taktiska Stab, ATS, inom Högkvarterets Insatsstab, HKV INSS). VB=Vakthavande befäl, 

närmast jourvarande stabsmedlem.  
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lösas. För den major som sitter på utrustningen liksom för de befattningshavare som hade 

kunnat beordra loss den, är det däremot en rutinsituation – och rutiner är till för att följas.  

Ett av många exempel på hur utlandsstyrkan följer en annan takt, terminologi och logik än 

aktörer på hemmaplan, oavsett om det rör sig om insatsledning, stödfunktioner, externa 

myndigheter eller medier. Redan Lars Anderssons uppmärksammar i sin avhandling om 

Bosnienbataljonerna motsättningar mellan utlandsstyrkan och Högkvarteret, för att inte 

nämna Sveriges dåvarande internationella kommando, SWEDINT, fångat i ett citat från en 

officer: ”Vi har fyra fiender, serber, kroater, muslimer och SWEDINT”.125 

Sambandsofficeren misslyckas trots flera försök att lösa problemsituationen liksom att ta 

attityden av ett par andra som uppenbarligen resonerar för ett på honom obegripligt sätt. Det 

saknas dock inte motexempel på samma tema. Som när en Telekrigstroppchef i Kosovo, efter 

att alla slagit knutarna till i lednings- och logistikkedjan, får se datakomponenter på plats 

nittiosex timmar efter beställning hos leverantör i Sverige, en manöver han bedömer skulle ha 

tagit det tredubbla om beställningen skett på och för egen jord.126 Att sammanhållningen inom 

militära förband kan vara ytterligt stark är ett välkänt och föga överraskande fenomen, vilket 

samma troppchef också konstaterar i ett par enkla meningar: 

Om inte köket fungerar får man inga lyckliga soldater. I utlandsstyrkan verkar alla förstå det, från chef till 

enskild kock, att alla kuggar i hjulet är viktiga för att lösa uppgiften. Är förrådet stängt för inventering 

öppnar det om så behövs, sjukan har kanske begränsade öppettider men det går alltid att få en duty nurse, 

reppluton är aldrig omöjlig att jobba kväll eller helg och köket plockar gärna ihop lite godbitar om man 

måste ut några dagar på en insats.127 

Påfallande här är beredvilligheten att ställa upp för varandra men också hur denna åtminstone 

delvis vilar på en samsyn, dvs. ett likartat sätt att definiera situationen och på ett harmoniskt 

rolltagande, där ens egen roll i förhållande till specifika och generella andra inom förbandet 

väsentligen är klar. Hur definitionerna istället kan divergera, påverka rolltagandet och leda till 

att fientlighet uppstår även inom eget förband är å andra sidan också omvittnat. Hur detta kan 

ta sig ett högst vardagligt men fortfarande lika besvärligt uttryck blir synligt i några uttalan-

den uppsnappade av en svensk officer med erfarenhet från ett par Balkanmissioner: 

                                                             
125 Andersson (2001), s. 126. (Idag leds de internationella insatserna från Insatsstaben vid Högkvarteret, medan 

SWEDINT ombildats till Sveriges internationella centrum, med ansvar för multinationell stabsutbildning 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/swedint/ ) Jfr. även Alvinius, Nilsson & Berggren 

(2007), s. 28ff. 
126 Johan Nyström, ”Skilda världar men samma mål”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 72. 
127 Ibid., s. 72. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/swedint/
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- Reppluton jobbar 9-16, men mitt stridsfordon är trasigt nu! 

- Dom där lata ingenjörerna sitter bara på mässen och gnäller hela tiden! 

- På Stabskompaniet får man dricka hur många öl som helst! 

- Kolla pressvecken på den där stabsmedlemmen! 

- Nu har dom i staben rökt på igen!128 

Han uppfattar visserligen att dagens svenska officerare är dugliga chefer, duktiga på att både 

hantera svåra situationer och skapa teamkänsla inom egen enhet. Däremot skaver det gärna 

mellan de olika enheterna och inte minst mellan förbandet och förbandsledningen, åtminstone 

staben.129 Det vore annars ganska naturligt att anta om ett land som framlevt i fred så pass 

länge att dess officerare skulle hålla måttet tills det börjar skorpa till sig, men här liksom i 

Lars Anderssons doktorsavhandling tornar en delvis en motsatt bild upp sig. Veteranen och 

forskaren delar också uppfattningen att detta till del är ett utslag av det tveeggade svärd karis-

matiskt ledarskap utgör.130 

När jag händelsevis språkade med en av de tidiga svenska förbandscheferna på Balkan, uppe-

höll han sig just vid egna erfarenheter av att bataljonschefen ofta är omtyckt av både office-

rare och soldater på förbandet medan dennes stab i allmänhet är illa sedd. Ett ämne han tyckte 

förtjänade ett eget forskningsprojekt och det återstår onekligen oändliga konkreta exempel 

och teoretiska utgångspunkter att studera social kategorisering, maktstrukturer och konflikt-

hantering inom ett förband utifrån. Om vi håller kvar vid symbolisk interaktionism är det hur 

som helst tydligt att förbanden plågas av motstridiga definitioner av situationen och miss-

lyckade rolltaganden. Starka uppfattningar om vilken roll man själv och diverse specifika och 

generella andra har, men också om vilka förhållanden som råder på olika håll inom förbandet. 

Antaganden som den enskilde näppeligen kan ha någon stabil grund för utan som förhandlas 

fram genom ryktesspridning och liknande, en positionering genom att definiera sig själva som 

bra och andra som i något hänseende sämre. 

Jag hittar ingen uppsjö exempel på att och hur bataljonschefer lyckats stävja sådana tendenser, 

men väl chefer på lägre nivå. En sambandsgruppchef berättar hur ledningscentralen under 

hans mission vid olika tillfällen får meddelanden om hur enheterna inom förbandet blir besk-

jutna. Sambandspersonalen går enligt rullande schema och hinner sällan höra hela händelse-

förlopp och börjar, för att få händelserna att gå ihop, omedvetet fylla ut de luckor som de 

                                                             
128 Per Beckman, ”Teamkänsla på gott och ont”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt, (2007), s. 29. 

Reppluton=Reparationspluton. 
129 Ibid., s. 30. 
130 Jfr. ibid. samt Andersson (2001) s. 186ff. 
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lösryckta meddelandena lämnar. Dessa historier berättas vidare och blir till sanningar vid 

avlösningar och möten. Plutonchefernas svar på detta blir att halvvägs in i missionen organi-

sera ett slags jobbrotation mellan plutonerna på kompaniet: 

Det ledde inte bara till minskad stress och tristess, utan även till en större förståelse för varandra på kom-

paniet och till en bättre kompanianda. Plutonernas förmåga att lösa sina uppgifter ökade också när vi fick 

del av andras kunskap genom utbytet. Kompanikänslan smittade av sig så att man kände ansvar inte 

enbart för sina egna uppgifter utan hjälpte andra i lösandet av sina.  

När utbytet pågått en tid märkte vi att ryktesspridningen minskat och att händelserna som vi 

berättade för varandra på plutonsmötena blev fylligare och riktigare. Vi fick nu information från personer 

som faktiskt hade varit med om händelserna och kunde fylla i de luckorna fantasin tidigare fyllt ut.131 

Ett successivt meningsskapande och närmande av en gemensam definition bortom tidigare 

gruppgränser. Även om det uppenbarligen återstår mycket av den gemensamma menings-

bildningen kring exempelvis det sociala objektet ”stabsofficer”, antyder exempel som detta 

samtidigt att det vore en överförenkling att beskriva alla dessa skillnader enbart i social-

konstruktivistiska termer. Det ligger i sakens natur att två personer som befinner sig på olika 

plats i insatsområdet har olika lägesbild. Situationen omfattar inte bara triadiska skeenden 

utan, som vi berört, även omständigheter som terrängförhållanden, logistikläge, stridsvärde 

osv. och även om en viss distans kan ge perspektiv finns det anledning att förmoda att den 

som är på plats också kan göra den mest välgrundade definitionen av situationen. Svenska 

Försvarsmaktens doktrin vilar också på uppdragstaktik, dvs. att högre chef ställer uppgift och 

tilldelar resurser men styr, åtminstone inte i detalj, hur uppgiften ska lösas. Informanter i 

studien påpekar också vikten av att det är den ute på fältet som ska fatta beslut och de 

exempel på ordervägran vi har sett inträffar när ordergivaren inte befunnit sig där ordern ska 

utföras.132 

 

5.7 Att inte agera 

Men det räcker naturligtvis inte med att vara på plats för att veta hur en situation ska hanteras. 

I kölvattnet på inbördeskriget i Liberia har FN:s sänt en fredsbevarande styrka, med ett smärre 

bidrag i, som ska säkerställa vapenstillestånd, avväpning och uppbyggnad av nationen och 

samtidigt skydda civilbefolkning och FN-personal i landet. En ung löjtnant, identisk med 

                                                             
131 Claes Annsberg, ”Ombyte förhöjer”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 73f. 
132 Jfr. t.ex. Victor Tillberg & Tillberg (2011), s. 53. 
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Stab- och trossplutonchefen ovan, befinner sig i huvudstaden för att stödja ghanesiska och 

nigerianska FN-förband som börjar tappa kontrollen över staden: 

Det startade med ett bråk mellan två olika stammar i området Red light. Bråket spårade ur till 

upplopp över hela staden. Sektorförbandens åtgärd var att avge eld mot alla som hade eller kanske 

hade vapen, övriga blev kraftigt misshandlade. Ghanesiska soldater gick runt med ett två meter 

långt rep med ståltråd invändigt och slog i princip alla de såg. Nigerianska soldater slog med allt 

möjligt de kom över; kunde vara en planka eller en pinne. De hade en specialitet där de tvingade 

liberianer att hoppa som en groda medan de slog dem. Det var ingen rolig syn, men vad skulle vi 

göra – hur skulle det se ut om vi gick emellan lokalbefolkning och FN-trupper?133 

Ja, hur skulle det se ut om FN-förband gick emellan lokalbefolkningen och andra FN-

förband? ”Det skulle se jävligt bra ut”, svarade en högre officer när jag ställde frågan på ett 

seminarium. Jag var i likhet med de flesta deltagarna benägen att hålla med. En annan högre 

officer ifrågasatte kanske inte ståndpunkten, men menade att ingen vet vilken vändning 

upploppen skulle ta vid ett sådant ingripande – skulle de till och med spridas inom FN-

styrkan? En reservation som aktualiserar en annan dimension av den symboliska interaktio-

nen, nämligen att även om den äger rum i nuet är den icke desto mindre framåtsyftande. Såvitt 

vi accepterar uppfattningen att den mänskliga handlingen inte främst är en respons på något 

yttre stimuli, utan en aktiv handling för att åstadkomma något. Tolkning och beteende har 

därför ofta ett medvetet hypotetiskt inslag och en bedömning hos en officer i detta läge kan 

mycket väl vara att ”om vi ingriper så riskerar situationen urarta fullständigt”. Valet att 

medvetet avstå från ett förväntat beteende, i detta fall att skydda civilbefolkningen, blir då i 

sig en (inter)aktiv handling.134 

Samtidigt frågar denna unge officer inte vad som skulle hända utan hur det skulle se ut. Min 

slutsats är att möjligheten att ingripa mot allierade inte ingick i definitionen av situationen när 

den uppstod och behovet därom knappast i föreställningsvärlden dessförinnan. Att annat sätt 

att uttrycka det är möjligen att ett sådant ingripande inte var förenligt med rollen ”allierad 

officer”. Det finns naturligtvis motexempel, som när svenska officerare ingriper mot att en 

afghansk soldat bestraffas genom att i 40-gradig värme sättas i en liten träbur vid campen, 

men inte heller här sker ingripandet direkt. För att inte få de allierade officerarna att tappa 

                                                             
133 Johan Liljegren, ”Clashes”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt s. 67. 
134 Jfr. Hewitt (1981), s. 75. 



  52 

ansiktet går svenskarna istället tjänstevägen, dvs. tar upp ärendet med den afghanske för-

bandschefen och lyckas få denne att avbryta bestraffningen.135 Just detta, att inte utsätta en 

kollega för att tappa ansiktet inför sin trupp, är något mycket centralt i en officers yrkeskodex. 

Detta förutsätter att den ghanesiska och nigerianska respektive afghanska personalen som 

generaliserad andra behåller statusen som allierad framför förövare efter rolltagandet, vilket 

inte är givet men uppenbarligen fallet. 

Frågan om att agera eller inte agera kan också en mer basal militär betydelse än så. En 

sambandsofficer berättar om ett tillfälligt pass i vakttornet vid infarten till grupperingen i 

nordvästra Afghanistan: 

Snart sitter jag i main gate och blickar ut över kyrkogården. […] Funderar på vad som kan hända, vad är 

hotet? Kommer snabbt fram till att en självmordsbombare i bil är det svåraste hotet. Drar mig till minnes 

en film från en övervakningskamera som filmar en soldat i en main gate i Irak. En svart Toyota Corolla 

stannar till 200 meter bortom soldaten och rullar sen sakta vidare mot gaten för att där explodera och med 

våldsam kraft avsluta några soldaters liv. […] En halvtimme senare kommer en svart Toyota Corolla 

körande, vilket sammanträffande, de flesta bilar i Afghanistan är vita eller gula. Jag ler inombords. Den 

stannar till 200 meter bort, nu är sammanträffandet inte lika roande. Tittar i kikaren men kan inte obser-

vera något misstänkt. […] Sakta börjar bilen rulla emot mig. Fattar ett beslut när den har 50 meter kvar. 

Skjuter jag honom och det är fel kommer det att bli ett jävla liv, signalisten anade ugglor i mossen. Om 

jag inte skjuter och det är en självmordsbombare så dör jag som signalisten som inte kunde bedöma 

situationen, men det skulle inte bli några konsekvenser då jag varken har fru eller barn. 

Bilen rullar förbi och inget händer. Känner mig larvig där jag står vid kulsprutan och funderar på 

livet.136 

En stark bild från den moderna militära operationen i den moderna väpnade konflikten, hur 

ålderdomligt landet det hela utspelar sig i än må vara. Ett Internetklipp blir en stark faktor i 

definitionen av situationen och kikarsiktet är inte inställt på vare sig reguljära förband eller 

gerillakrigare utan på självmordsbombare i personbil. Samtidigt är det ett rolltagande av högst 

klassiskt snitt, sambandsofficeren söker febrilt efter den gest som ska antyda om motparten 

har vänliga eller fientliga intentioner. Det är också ett exempel på att interaktionen under 

processen ofta sker mindre, här nästan inte alls, gentemot den specifike andra utan mer gent-

emot generaliserade sådana, i form av å ena sidan självmordsbombare i bil och å andra sidan 

kollegor som kommer skänka eftermäle. Inte minst sker det med honom själv, både subjekt 

                                                             
135 Lotta Victor Tillberg, ”Operational Monitoring and Liasion Teams – Intervju med Martin Liander”, red. 

Tillberg, Victor Tillberg, Svartheden, Rahmström & Hildebrandt (2016), s. 214f. Händelsen finns även 

analyserad i Lotta Victor Tillberg, ”Om du möter an man i en bur”, ibid. s. 217ff. 
136 Ronnie Johansson, ”Det hänger inte på skidorna”, red. Tillberg, Svartheden & Engstedt (2007), s. 25. 



  53 

och socialt objekt även för sig själv och som ska leva eller dö med sitt beslut. Det kan i det här 

fallet tyckas som om den tillfällige vakten inte interagerade alls när han bara lät bilen passera, 

men det är i själva verket ett aktivt beslut grundat i interaktion och rolltagande om än mindre 

gentemot den specifike andra. Hur han skulle ha agerat om han haft fru eller barn får vi aldrig 

veta. 

Detta också ett närmast tidlöst exempel på en militär problemsituation: Vem vet alls vad som 

är motpartens nästa steg? Även om dagens säkerhetspolitiska doktriner strävar mot öppenhet 

för ömsesidigt förtroende, vilar det mesta taktiska tänkande, från lägsta stridstekniska till 

högsta strategiska, på att i det längsta dölja sina egna positioner och intentioner – i det längsta 

försvåra för en motpart att definiera situationen och göra ett lyckat rolltagande. En obestämd-

het som inte ens eftervärlden alltid kan häva, för vem gick egentligen segrande ur Afgha-

nistankriget – om det alls är över? 

 

6 Avslutande diskussion 

Det direkta syftet med denna studie har varit att ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

analysera och tolka situationer där svensk militär personal under utlandsuppdrag, för att lösa 

sina uppgifter kommit att interagera på ett sätt som inte direkt kan hänföras till något slags 

regler. Analysen har tagit sin utgångspunkt i hur officeren hanterat problemsituationer, för att 

därifrån närma sig vilken tolkning av situationen som legat bakom beteendet och vilka 

omständigheter som bidragit till att det alls kommit att uppfattas som en problemsituation. 

Den mesta diskussionen kring såväl metodologiska, teoretiska och resultatmässiga aspekter 

som koppling mellan denna studie och andra, har skett fortlöpande i tidigare kapitel. Jag 

kommer här därför att föra en mer summarisk diskussion kring ämnena. 

 

6.1 Resultat 

Som framgått har denna studie inte skett med inriktning att finna prevalenser i fenomenen, 

utan analyserade exempel ska snarast ses som typfall, som varianter på problemsituationer 

och hantering av dem och inte som representativa utsnitt. Likafullt bär somliga typfall en 

allmängiltighetens prägel: 
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Det förefaller som om det vi i vardagligt tal skulle kalla ”kulturkrockar” ingalunda är förbe-

hållet möten mellan utlandsstyrka och lokalbefolkning utan förekommer i betydande utsträck-

ning både inom egna förband och gentemot aktörer i Sverige. Något som framskymtar även i 

tidigare forskning kring svenska insatser.137 I denna studie förekommer exempel på hur detta, 

med symbolisk interaktionistisk termonilogi, bottnar i divergenser i definitioner av situationen 

mellan aktörer liksom i rolltagandet gentemot olika befattningshavare. Sådana tendenser blir 

tydliga inte minst när aktörer längs samma händelsekedja är oense om huruvida den upp-

komna situationen är att betrakta som en problemsituation (som ska lösas) eller en rutin-

situation (som ska fullföljas). Det finns också exempel på motsatsen, en fundamental samsyn 

kring utlandsstyrkans prioritet och den ingående personalens ömsesidiga beroende som leder 

till en samverkansgrad som är svårare att finna under daglig tjänstgöring i Sverige. 

Bland regelbrott, oavsett om det rör sig om konstitutiva regler (gängse praxis), regulativa 

regler (formella regler) eller direkt order, hittar vi motiv som att regeln är kontraproduktiv, 

utsätter egna förband för fara, inte är möjlig att omsätta eller inte avgjort är tillämpbar. Brott 

mot konstitutiva regler som lösning på problemsituationer visar gärna ett inslag av analogiskt 

tänkande, ett lösande av en problemsituation genom att lyfta in ett resonemang eller beteende 

från mindre problematiska situationer, antingen från en militär eller en civil kontext. Ageran-

det uppvisar onekligen också en hög grad av kreativitet, oavsett om vi kallar det för exempel-

vis street-smartness eller thinking outside the box. Det förefaller också som om problem-

situationer under utlandsuppdrag inbjuder till ett kreativt agerande och att den svenska 

ledningsfilosofin med dess betoning på uppdragstaktik också ger utrymme för det, mer än i 

många andra makters.138 

Uraktlåtenhet att handla, å andra sidan, trots noggranna inre överväganden, figurerar här i 

åtminstone två, distinkt olika typsituationer. Dels när uppgiften att skydda lokalbefolkningen 

kräver ett ingripande mot allierade förband. Även när detta skett har det inte skett direkt utan 

tjänstevägen, dvs. att chefspersoner hos de allierade uppmärksammats på missförhållandena 

och lämnas att ta itu med dem. Dels när informanten varit osäker på intentionen hos mot-

parten och hellre valt att fria än att fälla. Tydligt är också att officerare i sådana här situa-

tioner, i såväl studien som forskningsöversikten, visat obehag på ett mer definitivt sätt än vid 

regelbrott.139 

                                                             
137 Jfr. Andersson (2001), s. 126 och Alvinius, Nilsson & Berggren (2007), s. 28ff. 
138 Jfr. Sjöblom (2005) och Försvarsmakten, FM2014-8902:6 ovan. 
139 Jfr. t.ex. Nilsson, Sjöberg, Kallenberg & Larsson, Gerry (2010) ovan. 
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Ytterligare en slutsats är att rutinsituationen är i sig en potentiell problemsituation. Allt för 

ihållande perioder av rutintjänst tycks borga för en utdragen rutinsituation kan verka demora-

liserande på förbandet, vilket även stöds av forskning kring moraliska stressorer vid inter-

nationella insatser.140 

 

6.2 Syften, metoder, teorier och rön 

Processen har genomgått ett par metamorfoser. Som framgått var min ursprungstanke att 

utifrån den samling idéprotokoll som följde dialogseminarierna åstadkomma något slags 

grundad teori, ett systematiskt studium av informanternas resonemang utan anlägga något 

egentligt metaetiskt perspektiv. Även om jag valt att istället vända mig till de berättelser som 

bl.a. publicerats i kölvattnet av seminarierna och analysera materialet utifrån symbolisk inter-

aktionism, tycker jag fortfarande ursprungstanken var god. Materialet från dialogseminarierna 

är inte bara unikt i sitt slag utan oerhört rikt och mångfacetterat och skulle låta sig närmas på 

många olika vis och från flera olika perspektiv, vilket jag förhoppningsvis kommer få anled-

ning till framöver. 

Även sedan jag bytt angreppssätt uppmätte utkastet cirka 25.000 ord när skrivandet var som 

intensivast. Utöver nuvarande resultatavsnitt återfanns där bland annat kapitel kring inter-

kulturell samverkan liksom en mer övergripande kontextuell analys av likheter och skillnader 

mellan de insatser som förekommer i studien. Avsnitt som dels med hänsyn till stipulerat 

sidantal, dels utifrån bäringen mot syfte och frågeställningar, fick lov att utgå. Dessa ämnen är 

på intet sett mindre relevanta från socialpsykologisk horisont i allmänhet och symbolisk inter-

aktionistiskt perspektiv i synnerhet. Faktum är att huvuddelen av litteraturen i forskningsöver-

sikten var vald utifrån de ämnena och bidrog starkt till såväl förståelse och insikter som 

begreppsbildning i ämnena. Jag hoppas även av dessa skäl få anledning att återkomma. 

  

                                                             
140 Ibid. 
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