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Sammanfattning 
Till följd av det krigsfyllda 1900-talet har allmänheten blivit mer medveten om hur krig 
påverkar drabbade människor. Några av de hårdast drabbade är soldater som ofta 
tjänstgör långa perioder under stor stress i högriskområden. Men vad är det som ligger 
till grund för uppkomsten av mental ohälsa hos soldater? Denna uppsats undersöker vad 
som ligger bakom uppkomsten av mentala hälsoproblem särskilt hos manliga soldater i 
västerländska samhällen. Utgångspunkten är att förklara problemet med hjälp av de 
socialt konstruerade könsnormer som dominerar den västerländska kulturen, och detta 
synsätt kontrasteras mot andra forskningsperspektiv som tagit fasta på andra 
förklaringsmodeller. Är könsnormer den dominerande förklaringsfaktorn till uppkomst av 
mental ohälsa hos soldater, eller finns det andra faktorer som har större betydelse? Vilka 
problem kan en soldat möta vid försök att hitta hjälp för mentala hälsoproblem? Är 
könsnormerna i grunden skadliga för dessa män, eller är det snarare en fråga om hur 
samhället använder sig av könsnormerna i möten med soldater? Hur bör dessa problem 
hanteras på ett konstruktivt sätt? I denna uppsats undersöks dessa frågor med 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, där argumentationen kommer att utgå från den s.k 
belastningsteorin, utvecklad av psykologen Joseph Pleck. 
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Introduktion 
Det är ett allmänt vedertaget faktum att människor som upplever stora och svåra 
händelser kan påverkas av händelserna långt efteråt. Tillstånd som kan uppenbara sig är 
exempelvis posttraumatiskt stressyndrom eller depression. Symptomen inkluderar 
återupplevelse av händelsen, minskat intresse för tidigare angenäma aktiviteter, 
hypervigilans, koncentrationssvårigheter och minnesluckor m.m1. Det har kunnat 
konstateras att prevalensen av depression ökar efter trauma och att depression är 
särskilt sannolikt hos individer som dessutom lider av posttraumatiskt stressyndrom.2 
Obehandlade mentala problem kan öka risken för självmord, vilket man kunnat se bland 
soldater som kommit hem från ett krigsområde. Särskilt har detta kunnat 
uppmärksammas i USA, där förekomsten av självmord bland soldater rentav fördubblats 
sedan 2009.Trots arméns gedigna försök att minska förekomsten av självmord, verkar 
dess ansträngningar inte haft någon större framgång.3 En annan typ av problematik som 
kunnat ses hos återvändande soldater är s.k moralskador. Soldaterna kan känna att de 
har ett moraliskt ansvar för att ha gått med i ett krig vars politiska mål de inte 
förespråkat, alternativt har de kanske dåligt samvete över något de gjort eller underlåtit 
att göra i kriget. Dessa samvetskval kan i längden bli skadliga för soldaternas välmående 
och utgör därför ett lika stort hot som de kliniska diagnoserna som nämnts ovan.4 Det 
finns flera teorier om vad som påverkar prevalensen av mental ohälsa hos soldater. 
Exempelvis har könstillhörighet och samhällets roll varit föremål för en del forskning med 
fokus kring mental ohälsa hos soldater. Min studie kommer särskilt att behandla den 
västerländska kulturens påverkan på soldater, och särskilt fokus kommer att läggas på att 
förklara hur samhällets könsnormer skapar mental ohälsa hos manliga soldater. Den 
västerländska kulturen är dominerande i länder som influerats av katolsk och 
protestantisk kristendom under sin historiska utveckling. Dessa länder delar därmed en 
gemensam etisk och kulturell grund. Områden som tillhör den västerländska kultursfären 
är Nordamerika, Sydamerika och stora delar av Europa, däribland de västra, södra och 
norra delarna. Länder som främst influerats av ortodox kristendom, däribland flertalet 
länder i östra Europa, inkluderas normalt inte i definitionen av västerländsk kultursfär.5 
Fastän länderna i den västerländska kultursfären delar en gemensam etisk grund, finns 
det möjlighet till vissa skillnader i tolkning av könsnormer, då olika grupper av människor 
tenderar att tolka och förstå fenomen på olika sätt. Skillnader i tolkning kan bl.a bero på 
hur människor förstår terminologin som används i beskrivning av könsnormer, att den 
skala som använts till att undersöka könsnormer har använt olika enheter eller att 
respondenterna haft olika referenspunkter.6 I denna uppsats, som baserar sig på annan 
litteratur, kommer dylik statistik inte att undersökas, utan könsnormerna kommer att 
behandlas som enhetliga, liksom de behandlas i det använda materialet. Jag har valt att 

                                                      
1 Arnberg Filip: Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD https://www.psykologiguiden.se/rad-och-
fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest/ptsd (28.1.2018) 
2 Serani Deborah: PTSD and depression https://www.psychologytoday.com/blog/two-takes-
depression/201204/ptsd-and-depression (28.1.2018) 
3 Zoroya Gregg: Experts worry high military suicide rates are ‘new normal’ 
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/06/12/military-suicide-rates/85287518 (28.1.2018) 
4 Sherman Nancy: Soldiers’ inner war – moral injury and the question of moral accountability 
http://www.abc.net.au/religion/articles/2017/06/23/4690415.htm (18.3.2018) 
5 Trubetskoy Sasha: List of western countries https://sashat.me/2017/12/07/what-is-the-list-of-western-
countries-in-the-world (21.6.2018) 
6 Weziak-Bialowolska Dorota: Differences in gender norms between countries – are they valid? The issue of 
measurement invariance https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315909 (21.6.2018) 

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest/ptsd
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest/ptsd
https://www.psychologytoday.com/blog/two-takes-depression/201204/ptsd-and-depression
https://www.psychologytoday.com/blog/two-takes-depression/201204/ptsd-and-depression
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/06/12/military-suicide-rates/85287518
http://www.abc.net.au/religion/articles/2017/06/23/4690415.htm
https://sashat.me/2017/12/07/what-is-the-list-of-western-countries-in-the-world
https://sashat.me/2017/12/07/what-is-the-list-of-western-countries-in-the-world
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315909
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fokusera undersökningen på män enär män i västerländska arméer är i majoritet bland 
tjänstgörande personal,7 och därför anser jag det vara viktigt att undersöka hur deras 
mentala välmående påverkas av omgivningen. Studien fokuserar särskilt på män i aktiv 
tjänstgöring och män som genomgår en återintegrationsprocess efter nyligen avslutad 
tjänstgöring. Därmed har äldre veteraner uteslutits ur undersökningen. Tidigare 
forskning om mental ohälsa bland soldater har haft ett tämligen allmänt förhållningssätt 
till de valda undersökningsobjekten, då den manliga majoriteten använts som 
representativ för både manliga och kvinnliga soldater. Det är också vanligt att lägga 
särskilt fokus på kvinnor i könsspecifika studier,8 varför jag valt att försöka få ökad 
kunskap om hur män påverkas, just i deras egenskap av män. Jag kommer att undersöka 
perioden från år 2000 framåt, enär könsnormer givetvis ändras över tid och därför kan 
resultaten se olika ut om man undersöker olika tidsperioder. Forskningsfrågorna kommer 
att formuleras enligt följande: Är de manliga könsnormerna i samhället och de 
socialiseringsprocesser som kopplas till dem skadliga för män i allmänhet och soldater i 
synnerhet? Påverkar samhällets könsnormer gentemot män förekomsten av mental 
ohälsa bland soldater? För att genomföra studien, kommer uppsatsen att delas in i tre 
delar enligt följande: Del 1 kommer att behandla könsnormers roll för män i allmänhet. 
Här presenteras vilka könsnormer som har betydelse för männens välmående och hur 
dessa skapas. Del 2 kommer att fokusera på krigets effekter på männens mående. Här 
inkluderas könsnormernas eventuella roll i uppkomsten av mental ohälsa hos soldaterna. 
I avsnittet kommer både kliniska diagnoser, såsom posttraumatiskt stressyndrom och 
depression, och moralskador att inkluderas, enär båda är av stor vikt för soldaternas 
välmående efter en insats i ett krigsområde. Del 3 kommer slutligen att innefatta en 
presentation av slutsatser. 

Teori 
Könsnormernas betydelse i samhället har diskuterats flitigt särskilt under de senaste 
åren. Det sägs ofta att könsnormerna skapar enbart negativa saker för människor, och 
det är detta synsätt som särskilt har anammats i boken ”A new psychology of men”, 
skriven av Ronald Levant och William Pollack. I boken presenterar författarna ett nytt 
teoretiskt ramverk för mansforskningen. Mansforskning som akademiskt ämne kom till 
under 1970-talet, och blev särskilt uppmärksammad inom den akademiska världen när 
psykologen Joseph Pleck lanserade sin s.k belastningsteori på 1980-talet. Enligt 
belastningsteorin innebär det manliga könet en betydande belastning för männen i deras 
sociala samspel med omgivningen. Pleck menar bl.a att könsnormerna som ställs på män 
är motstridiga till sin natur och att samhället dömer en man som bryter mot dessa 
normer hårdare än vad en kvinna döms i samma situation. Han hävdar också att den 
hårda kritiken männen får eller förväntar sig få om de bryter mot samhällets könsnormer 
gör att de istället försöker följa dem överdrivet.9 Det talas ofta inom mansforskning om 
att de könsnormer som är rådande inom den västerländska kulturen skapar negativa 
förutsättningar för både män och kvinnor. Män socialiseras till att inte uttrycka sina 
känslor, vilket leder till en hög självmordssiffra bland dem, medan kvinnor socialiseras till 
att inte hysa ambitioner, vilket i sin tur leder till att många av dem underpresterar. Det 
finns allmänt taget en föreställning om att män ska vara modiga och starka och alltid 
beredda att försvara andra. Många av dessa föreställningar om manlighet och män blir 

                                                      
7 Carreiras Helena: Gender integration in the armed forces – a cross national comparison of policies and 
ractices in NATO countries https://www.nato.int/ims/2002/cwinf2002/cwinf-02b.pdf (12.2.2018) 
8 Levant Ronald, Pollack William: A new psychology of men, sid 1 (BasicBooks, USA 1995) 
9 Ibidem, sid 12 

https://www.nato.int/ims/2002/cwinf2002/cwinf-02b.pdf
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skadliga när omgivningen förminskar mannens manlighet om han inte lever upp till 
förväntningarna.10 Inom mansforskningen läggs också särskilt fokus på att förklara vilken 
roll kulturen har i uppkomsten av könsroller. Könsnormernas samband med den 
omgivande kulturen är en viktig sak att förstå för att kunna undersöka vilken betydelse 
de har för människor. Forskare har argumenterat dels för att innebörden av 
könsnormerna är universella och därmed inte skiljer sig åt mellan kulturer, och dels för 
att könsnormerna skapas av kulturella värderingar och därför skiljer sig åt markant 
mellan olika kulturer. Allmänt kan sägas att individualistiska kulturer tenderar att 
förespråka självständighet, individuella mål och självtillit, medan kollektivistiska kulturer 
strävar efter det kollektiva bästa och gruppsamhörighet. Det är vanligt att folk förväntar 
sig att se fler av de uppskattade egenskaperna hos människor med högre status, och enär 
män anses ha högre status i nästintill alla länder i världen, enligt en rapport av FN, är det 
också vanligt att människor attribuerar mer av de positiva egenskaperna till män. I 
västerländska samhällen blir det således vanligt att män med hög grad av självständighet 
och självtillit ses som starkare och manligare. 11 
 
I denna uppsats har jag för avsikt att utgå från Plecks belastningsteori, som kommit att bli 
ett viktigt bidrag inom mansforskningen, då den tydligt belyser de problem som är 
typiska för männen i ett samhälle som ställer höga förväntningar på dem. Jag kommer att 
fokusera på att förklara hur det sociala samspelet skapar och påverkar männens vilja att 
följa de könsnormer som samhället ställer på dem, och vilka effekter det har på deras 
mentala välmående, då omgivningens roll är av största vikt att förstå för att kunna dra 
slutsatser om hur situationer med mental ohälsa uppstår och hur dessa situationer kan 
ändras. Belastningsteorin kommer i uppsatsen att användas som teoretisk grund för de 
argument som framförs. Teorin och olika forskningsresultat kommer att användas som 
analysgrund för det empiriska material som analyseras för att nå kunskap i hur 
könsnormer påverkar soldaters mående. Därmed kommer argumentation från teorin att 
återkomma som en del av analysen genom hela uppsatsen. Belastningsteorin används i 
undersökningen som en förklaringsmodell till uppkomsten av mental ohälsa hos soldater, 
då teorin fokuserar på att beskriva hur männens roll i samhället påverkar deras tillvaro 
på ett skadligt sätt. Därmed anser jag teorin vara en användbar förklaringsmodell att 
utgå från i analysen av det material som använts i undersökningen, och som presenteras 
närmare nedan.  

Metod 
Studien kommer att genomföras som en litteraturstudie. Jag kommer att undersöka 
könsnormer som fenomen och orsak för uppkomst av mental ohälsa hos soldater, och 
begränsar mig därför inte endast till tidigare forskning, utan inkluderar även vad andra 
referenser sagt i ämnet.  Som materiell bas i min forskning kommer jag att använda 
material funnet via Googles allmänna sökmotor och den vetenskapliga sökmotorn 
Google Scholar. Dels är det frågan om akademiska artiklar men också nyhetsartiklar, 
debattartiklar och övriga diskussioner, exempelvis blogginlägg eller andra texter som kan 
förklara viktiga aspekter i problemet. Vid urvalet av material har jag mestadels utgått 
från sökorden ”könsnormer”, ”könsroller”, ”mental ohälsa” och ”soldater” på tre språk – 
svenska, engelska och finska. Antalet resultat varierade mellan de olika språken och vilka 

                                                      
10 Kari Jussi: Ovatko sukupuoliroolit pelkkää pahuutta? http://www.hyvejohtajuus.fi/15374/ovatko-
sukupuoliroolit-pelkkaa-pahuutta (27.3.2018) 
11 Cuddy Amy, Crotty Susan, Chong Jihye, Norton Michael: Men as cultural ideals – how culture shapes 
gender stereotypes http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/10-097.pdf (23.3.2018) 

http://www.hyvejohtajuus.fi/15374/ovatko-sukupuoliroolit-pelkkaa-pahuutta
http://www.hyvejohtajuus.fi/15374/ovatko-sukupuoliroolit-pelkkaa-pahuutta
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/10-097.pdf
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kombinationer av sökorden som användes. Det sammanlagda antalet resultat var 
ungefär 54020000. Jag har valt ut material som behandlar ämnet inom västerländsk 
kultur och 2000-talet, och därmed exkluderat äldre material som tidsmässigt inte 
behandlar den definierade tidsperioden eller kulturmässigt den definierade kulturen. De 
resultat som visat sig behandla temat med fokus på den definierade tidsperioden och 
kulturen har använts som analysmaterial i undersökningen. Då jag behandlat olika typer 
av texter, har det naturligtvis funnits risk för att alla referenser inte har samma 
faktamässiga värde, men de texter som eventuellt inte har högt faktamässigt värde har 
använts främst i syfte att belysa problematiken ur det vanliga samhällets perspektiv. 
Denna möjlighet ger inte de forskningsartiklar som använts, då de har ett krav på 
neutralitet, vilket saknas i andra texter av mer informell karaktär.  Mest hjälp har jag fått 
från ovannämnda bok, ”A new psychology of men”, som jag funnit vara användbar som 
förklaring till de könsnormer män tvingas leva under i samhället, och hur dessa påverkar 
dem. Boken handlar om män i allmänhet och fokuserar alltså inte särskilt på just 
soldater, men det går att dra tydliga paralleller till soldaters situation utgående från det 
ramverk som ges i boken. Jag har också läst Nancy Shermans bok ”Afterwar – healing the 
moral wounds of our soldiers”, som specifikt handlar om ett antal soldater hon intervjuat 
då hon undersökt moralskador hos återvändande soldater. Det material jag använt mig 
av i argumentationen utgör det empiriska materialet för undersökningen. Jag ser en 
litteraturstudie som det bästa sättet att genomföra undersökningen, enär det finns 
mycken information att hämta ur litteratur i ämnet.  Ett annat tillvägagångssätt kunde 
vara att göra en fältstudie, men den lösningen fann jag vara alltför svårgenomförbar, då 
tiden varit begränsad och det skulle innebära en alltför stor svårighet att hitta tillräckligt 
många soldater att intervjua personligen under den korta tiden. Därutöver ville jag inte 
begränsa mig till att undersöka endast en armé, utan jag ville undersöka den 
västerländska kulturen i allmänhet, varför det förefaller mig vara bäst att genomföra 
studien som en litteraturstudie. Målet är att studien ska öka förståelsen för 
omgivningens roll för återvändande soldaters mentala mående genom att beskriva 
problemet samhällets könsnormer utgör i sammanhanget. 

1.Hur skapas könsnormer? 
Socialiseringsprocessen 
Könstillhörigheten formar den sociala identiteten på samma sätt som etnicitet, 
religionstillhörighet, ålder, språk m.m. Den sociala identiteten skapas vid födelsen, 
varefter individen socialiseras in i identiteten av samhället. Denna socialiseringsprocess 
skapar i grunden stora skillnader i förutsättningarna för människor, då individen 
förväntas följa de samhälleliga regler som beror på egenskaper hos individen själv. Enligt 
den s.k socialiseringscykeln, som skapats av forskaren Bobbie Harro och beskriver hur 
människor socialiseras in i en specifik social identitet, består socialiseringsprocessen av 
sju komponenter: början, den första socialiseringen, den institutionella/kulturella 
socialiseringen, förstärkningar, resultat, en fortsättning och en kärna. Socialiseringen 
börjar vid födelsen, då individen föds in i redan definierade sociala identiteter och 
förväntningar av omgivningen. Den nyfödde pojken förstår ännu inte vad 
könstillhörigheten betyder för honom, utan han ärver samhällets förväntningar och 
regler omedvetet. Den första socialiseringen genomförs av människor som är viktiga för 
pojken – föräldrar, äldre syskon och andra människor han umgås med. De formar hans 
förväntningar, självbild, värderingar, drömmar och världssyn enligt de värderingar de 
själva bär på. I ett tidigt skede av socialiseringsprocessen kan den unge pojken uppleva 
att han får motstridiga budskap av omgivningen, vilket kan ge honom skuldkänslor för 
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hans oförmåga att förstå vad omgivningen vill av honom. Den institutionella/kulturella 
socialiseringen är också ständigt närvarande i den unge pojkens liv. Skolan, kyrkan och 
lagen är några exempel på institutioner som pojken kommer i kontakt med under sin 
uppväxt och därför formas av. Kulturella faktorer som påverkar den unge pojkens 
världsbild är media, språk och tankemönster vilka återspeglar de värderingar kulturen 
innefattar. Könsnormerna förstärks hos individen medelst sanktioner och belöningar. 
Pojken lär sig tidigt att han blir belönad när han följer reglerna, och att han blir bestraffad 
när han inte gör det. Resultaten av socialiseringsprocessen leder slutligen till att 
individen får en viss roll att spela i samhället. Denna roll är inte alltid fördelaktig för 
bäraren. Många gånger leder samhällets förväntningar till olika former av skadliga 
resultat, inklusive missuppfattningar ifråga om den egna rollen, dissonans med självet, 
stress, ilska, skuldkänslor, självdestruktiva beteendemönster osv. Fortsättningen sker i 
form av acceptans av de existerande normerna. Människor går vidare i tron att de 
existerande normerna är problemfria och fortsätter därmed att förstärka dem och föra 
vidare dem till följande generationer. Kärnan är det som håller individen kvar i 
processen. Den består av en ovilja eller oförmåga att ifrågasätta det rådande systemet. 
Denna ovilja eller oförmåga att se det skadliga i systemet kan exempelvis bero på rädsla 
att bli bestraffad om individen ifrågasätter det allmänt vedertagna regelsystemet. Harro 
påpekar också att det finns ett sätt att frigöra sig från socialiseringsprocessen. För att 
bryta socialiseringen bör en individ först bli medveten om hur systemet fungerar för att 
kunna ifrågasätta de normer som är förhärskande inom kulturen. Endast genom att inse 
vad som är skadligt i de rådande reglerna, kan individen frigöra sig från de effekter 
samhällets sanktioner har på honom. 12  

Vilka könsnormer finns? 
Fastän socialiseringsprocessen fungerar på samma sätt i hela världen, är de normer som 
människor socialiseras in i olika beroende av den omgivande kulturen. För att förstå hur 
samhällets socialisering påverkar just soldaterna i den västerländska kulturen, är det värt 
att ta en titt på vilka könsnormer som är allmänt vedertagna inom de samhällena. Inom 
vetenskapen är särskilt mansforskningen ämnad att beskriva de olika former av 
maskulinitet som finns i samhället och vilka problem dessa maskulinitetsföreställningar 
utgör för männen själva. Ett problem som mansforskningen jobbat med är de stora 
skillnaderna i hälsorelaterade frågor män och kvinnor emellan. Män i den västerländska 
kulturen löper en större risk att anta riskfyllda föreställningar och beteenden vilka kan 
vara dem till skada, medan de i mindre utsträckning än kvinnor ägnar sig åt hälsosamma 
och trygga beteenden. Mansforskningens företrädare förklarar detta vara ett resultat av 
den socialisering människor utsätts för i samhället, och menar att den höga graden av 
riskfyllda beteenden hos män är ett sätt att inom sociala sammanhang konstruera en 
könsidentitet, eller en s.k maskulinitet. Genom att hemfalla åt riskfyllda beteenden visar 
män utåt en signal om maskulinitet och hög social status.13 De ökade riskfyllda 
beteendena hos män har sagts vara ett resultat av ett samhälleligt klimat med allt mer 
fokus på politisk korrekthet och feminism, vilket gör att samhället av många män 
uppfattas som försvagande för det manliga könet. Män försöker i allt större utsträckning 
upprätthålla en värdig maskulinitet utåt genom att ägna sig åt typiskt manliga 
sysselsättningar som exempelvis dryckeslag och sportaktiviteter. Det finns också exempel 
på arbetslösa män, som i en strävan att utåt visa sig manliga och starka har börjat jobba 

                                                      
12 Harro Bobbie: The cycle of socialization http://depts.washington.edu/geograph/diversity/HarroCofS.pdf 
(23.3.2018) 
13 Courtenay Will: Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being – a theory of 
gender and health https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953699003901 (24.3.2018) 

http://depts.washington.edu/geograph/diversity/HarroCofS.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953699003901
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illegalt för att samhället ska se dem som dugliga försörjare.14 Nedan kommer de 
västerländska könsnormerna att undersökas närmare och det kommer också att läggas 
fokus på att förklara vad som skapar dessa könsnormer.  
 
I artikeln ”The gender role strain paradigm” argumenterar psykologen Joseph Pleck att 
könsrollerna som ställs på män är motstridiga och att konsekvenserna av att bryta mot 
samhällets förväntningar är större för män än kvinnor. Ett exempel som han tar upp är 
observationen att män oftare än kvinnor tar till våld för att hantera känslor. Detta beror 
på den allmänt vedertagna sociala förväntningen att män inte ska uttrycka känslor i ord. 
Från ung ålder socialiseras män till att undertrycka känslor, vilket senare leder till ökad 
benägenhet att utagera sina känslor genom våld och aggression. Detta beteende är 
skadligt för männen själva men också deras omgivning, i och med att det skapar en 
attityd som höjer tröskeln att be om hjälp vid behov. Män socialiseras dock inte bara till 
att undertrycka starka känslor. I den västerländska kulturen finns det en allmänt 
vedertagen uppfattning om att en ”riktig” man ska vara beredd att i alla lägen osjälviskt 
offra sina egna intressen och rentav sig själv när det så krävs för det allmänna goda. Det 
hör till den västerländska kulturens mansideal att männen alltid finns tillgängliga för att 
kämpa för det allmänna goda, utan en tanke på vilka risker de själva löper, vilket 
ytterligare påverkar benägenheten att söka hjälp negativt. 15 
 
Sambandet mellan krigserfarenheter och ökad våldsamhet har undersökts närmare i 
artikeln ”Aggressive and violent behavior among military personnel deployed to Iraq and 
Afghanistan - prevalence and link with deployment and combat exposure”, där 
författarna poängterar att också övriga, icke-krigsrelaterade faktorer kan spela in i 
soldaters våldsamhet. Det kan röra sig om en ökad benägenhet till våldsamhet vilken 
funnits där redan före insatsen, men det kan också finnas ett samband mellan militär 
träning och den påföljande mentala pressen i att kastas in i ett högriskområde å ena 
sidan och ökad våldsamhet å den andra. 16 I det sammanhanget är det viktigt att 
diskutera hur soldaterna socialiseras in i de roller som gäller inom armén. En soldat 
formas inte endast av de civila förväntningarna, utan även av sina kompisars regler och 
normer i fält. I armén gäller ytterligare andra regler som soldaten lär sig att anpassa sig 
till. Ett exempel på en regel som soldaterna socialiseras in i inom armén, är 
föreställningen om att en kamrat aldrig bör överges. Det är en regel som utvecklats 
under historiens lopp, och som soldater försöker följa i den mån det går. Det finns dock 
inte alltid möjlighet att hjälpa en kamrat i fält, varför armén många gånger beslutit att 
inte leva upp till den regeln.17 Ändå kan ett misslyckande i att leva upp till regeln, hur 
berättigat det än må vara, för den enskilde soldaten kännas som ett svek mot gruppen 
och den egna plikten, och därmed leda till mental ohälsa hos individen.18 

                                                      
14 Gough Brendan, Peace Paul: Reconstructing gender at university – men as victims 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540250050122267?journalCode=cgee20 (27.3.2018) 
15 Levant Ronald, Pollack William, opere citato, sid 12,16,58 
16 MacManus Deirdre, Rona Roberto, Dickson Hannah, Somaini Greta, Fear Nicola, Wessely Simon: 
Aggressive and violent behavior among military personnel deployed to Iraq and Afghanistan – prevalence 
and link with deployment and combat exposure https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25613552 
(26.3.2018) 
17 Daileda Colin: The military history of ‘leave no man behind’ https://mashable.com/2014/06/14/bowe-
bergdahl-are-american-military-soldiers-ever-left-behind/#CYnj7kEUbGqN (27.3.2018) 
18 Sherman Nancy: Afterwar – healing the moral wounds of our soldiers, sid 77-78 (Oxford University Press, 
USA 2015) 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540250050122267?journalCode=cgee20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25613552
https://mashable.com/2014/06/14/bowe-bergdahl-are-american-military-soldiers-ever-left-behind/#CYnj7kEUbGqN
https://mashable.com/2014/06/14/bowe-bergdahl-are-american-military-soldiers-ever-left-behind/#CYnj7kEUbGqN


 

7 
 

 
Den finländske juristen Jussi Kari har skrivit en artikel i vilken han diskuterar varför 
könsnormer är så viktiga för samhället överhuvudtaget. Han frågar sig i artikeln varför 
könsnormerna skapats så att de medför skada för individen och om normerna i sig är 
skadliga eller om de snarare blir skadliga när människor använder dem på ett särskilt sätt. 
Han poängterar att varje människa är en individ, inte endast en könstillhörighet. Därför 
bör människor inte förminska en mans manlighet om han inte uppfyller den traditionella 
manliga könsrollen. En man är inte mindre manlig om han väljer civiltjänst framför 
armétjänstgöring, eller om han har egenskaper som anses typiskt kvinnliga, däribland 
stark empati och omvårdnadsinstinkt. Det bör också påpekas att mod inte heller är en 
föraktlig egenskap, vilket Kari likväl tar upp i sin artikel. Han frågar sig om det vore 
möjligt att behandla olika egenskaper som allmängiltigt positiva, istället för att se dem 
som positiva endast hos en viss könstillhörighets representanter. Han kommer till 
slutsatsen att detta kanske kunde vara möjligt, men han tar också upp det faktum att den 
individualistiska kulturen som råder i västerländska samhällen skulle göra det svårt att 
skapa någon som helst könsidentitet hos männen om detta synsätt implementerades i 
praktiken. Istället för att tänka att män måste vara på ett visst sätt, skulle människor 
förmodligen börja tänka att män i allmänhet kanske är på ett visst sätt, men att det inte 
är skamligt om en särskild individ inte har de egenskaperna. Det skapas alltså kryphål 
som omöjliggör en gemensam könsidentitet för männen som grupp. Kari menar att 
könsrollerna skapats för att få människor att bete sig på ett visst önskat sätt. Historiskt 
sett har mod varit mer fördelaktigt för männen, varför män fortfarande socialiseras att 
tro att det är det rätta sättet att vara man om de vågar göra farliga saker.19  
 
Joseph Pleck skriver att föreställningen om manlig alexitymi i samhället ofta avfärdas 
som en sliten truism, men att det faktiskt ligger något i uttryck såsom ’Män gråter inte’. 
Denna allmängiltiga föreställning om att män inte ska visa sina känslor utåt, gör att män 
söker sig till farliga situationer där de med stor sannolikhet utsätts för traumatiska 
händelser. Sådana situationer kan vara olika gäng, armén m.m.20 Detta bekräftar Karis 
teorier om att män söker sig till farliga situationer i ett försök att socialt konstruera en 
gemensam maskulinitet. Kari tar i sin artikel också upp omgivningens roll gällande 
socialisering av män till ett visst beteende, då han nämner att samhället vill tvinga fram 
vissa beteendemönster genom att skapa en allmänt accepterad maskulinitet.21 
 
Psykologen Ronald Levant diskuterar i en av sina artiklar en rekonstruktion av den 
rådande maskulinitetsföreställningen i den västerländska kulturen. I sin artikel tar han 
upp samma problem som Kari, men med fokus på att försöka skapa en ny form av 
maskulinitet som skulle vara mindre skadlig för den manliga könsidentiteten. Han hävdar 
att vissa könsnormer bör avskaffas medan andra egenskaper som anses vara typiskt 
manliga bör uppmuntras hos männen. Han skriver att samhället inte längre verkar känna 
igen eller behöva männens omsorger såsom de behövts tidigare. Mäns sätt att visa 
omsorg har traditionellt sett varit att vara tillgängliga då människor behöver hjälp. I 
artikeln skriver Levant att några av de positiva egenskaperna hos män inkluderar deras 
vilja att åsidosätta sina egna behov när en annan människa behöver dem, deras förmåga 
att tolerera smärta och svårigheter för att beskydda andra, deras vilja att försöka lösa 
andras problem, deras lojalitet gentemot andra och sist, men inte minst, deras 

                                                      
19 Kari Jussi, opere citato 
20 Levant Ronald, Pollack William, opere citato, sid 20 
21 Kari Jussi, opere citato 
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engagemang när de åtar sig uppgifter. Dessa är exempel på egenskaper som en ny form 
av maskulinitet bör bekräfta och förstärka så att männen ska kunna återfå en del av det 
självförtroende och den stolthet som inte längre finns hos dem enär omgivningen i 
mångt och mycket nonchalerat dessa under en längre tid. Negativa faktorer som bör 
avskaffas ur den maskulina rollen inkluderar oförmåga att känna empati, svårighet att 
identifiera och uttrycka olika känslor, tendensen att uttrycka ilska som raseri vilket ofta 
leder till våld m.m. Dessa egenskaper är direkt skadliga för männen men också för deras 
omgivning, och har därför ingen egentlig funktion för den manliga könsrollen.22  
 
Forskare har tagit fram fyra huvudsakliga könsnormer som gäller inom västerländska 
samhällen. Dessa är kännetecknande för den västerländska kulturen och återfinns inte 
nödvändigtvis i andra kulturer, där de rådande värderingarna ser annorlunda ut. De fyra 
huvudsakliga könsnormerna är följande:  
1.Försök att undvika alla feminina beteenden.  
2.Fokus på fysisk styrka och emotionell självbehärskning. 
3.Fokus på aggressivitet och kraftfullhet. 
4. Driften för tävling, betydande prestationer och framgång.  
De flesta kulturer har kunnat konstateras vara drivna av de fyra huvudsakliga normerna, 
men det har inte kunnat bekräftas i alla kulturer. Forskaren som utvecklade och 
undersökte de fyra normerna i olika kulturer, David Gilmore, kunde på 1990-talet 
specifikt urskilja två kulturer där dessa inte alls var dominerande. Det var frågan om 
folket på ön Tahiti och Semai-folket i Malaysia. Gilmore kunde konstatera att 
könsrollerna i de samhällena skilde sig markant från den västerländska normen. Det var 
inte alls skamligt för männen att bete sig ’feminint’. Detta menade Gilmore berodde på 
den annorlunda sociala kontexten där mansrollen inte kännetecknades av ett 
machoperspektiv, vilket är fallet i de västerländska samhällena. I dessa kulturer var det 
snarare fördelaktigt för männen att vara passiva, blyga och föga tävlingsinriktade. Detta 
gällde inte endast männen, utan även kvinnorna, då könsnormerna i dessa kulturer inte 
skilde sig mycket från varandra. 23 

Orsaker till könens olikheter 
Var härstammar då den västerländska mansrollen ifrån? Det finns olika teoretiska 
inriktningar om vilka faktorer som skapar skillnaderna i hur män och kvinnor förväntas 
bete sig, varav de två mest kända är socialkonstruktivism och biologisk determinism. 
Belastningsteorin tillhör socialkonstruktivismen, medan flera psykologer har lagt fokus på 
att förklara könsskillnader ur strikt biologiskt perspektiv. För att till fullo kunna förstå 
varför det i många samhällen finns skilda könsroller för män och kvinnor, medan vissa 
samhällen, däribland Malaysias Semai-folk och Tahiti vilka nämndes tidigare, inte har 
särskilt stora skillnader i hur människor förväntas uppföra sig, är det nödvändigt att 
förstå de teoretiska inriktningar som ämnar förklara könsskillnadernas uppkomst. Nedan 
återfinns en diskussion om vad socialkonstruktivism och biologisk determinism är och hur 
de behandlar frågan om könsskillnader.  
 
Socialkonstruktivism är en sociologisk analysinriktning som poängterar att den kunskap 
och verklighet människorna tar för givna i själva verket inte är objektiva sanningar, utan 
snarare artificiella konstruktioner som skapats ur sociala relationer. Enligt 
socialkonstruktivismen är en social konstruktion ett fenomen som för människorna i 

                                                      
22 Levant Ronald, Pollack William, opere citato, sid 230, 232 
23 Ibidem, sid 304-305 
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samhället ter sig naturligt och självklart, men som alltså skapats av människornas 
interaktioner med varandra i den ifrågavarande kulturen. Därmed kan alltså regler och 
normer som styr ett visst samhälle te sig totalt ologiska i ett annat kulturellt 
sammanhang.24 Socialkonstruktivistiska teorier förklarar skillnader mellan könen med 
utgångspunkt i omgivningen och den socialiseringsprocess människor utsätts för i sin 
interaktion med varandra. För socialkonstruktivismen beror skillnader i könsroller endast 
på vilka värderingar en kultur associerar med en viss könstillhörighet. Faktorer som 
påverkar uppkomsten av skillnader mellan könen är den omgivande gruppens etnicitet, 
historiska och kulturella bakgrund samt religion. Socialkonstruktivistiska forskare 
argumenterar ofta i likhet med Kari i frågan om vilken roll könsnormerna har i samhället. 
För socialkonstruktivister är könsnormer ett sätt att tvinga fram önskat beteende hos 
individer baserat på deras könstillhörighet. De flesta socialkonstruktivistiska forskare är 
väl medvetna om de skadliga effekter de socialt konstruerade könsnormerna kan ha för 
individen, mestadels i form av könsdiskriminering. Könsdiskriminering kan ta sig uttryck i 
särbehandling då vissa möjligheter endast öppnas för personer med en viss 
könstillhörighet, men det kan likväl handla om att vissa krav endast ställs på personer 
med en viss könstillhörighet. En annan effekt av socialt konstruerade könsnormer är 
uppkomsten av stereotyper. Det finns endast ett vedertaget sätt att uppföra sig i 
egenskapen av man, och detta önskade beteende blir slutligen en automatisk 
förväntning hos omgivningen för alla män. De som primärt bär ansvar för att socialisera 
in männen i de konstruerade normerna är föräldrarna. Föräldrarna är de första 
människor ett barn kommer i kontakt med och det blir därmed naturligt att det är 
föräldrarna som genomför den första socialiseringen. Därefter tillkommer andra 
samhälleliga institutioner som också har sin roll i socialiseringen av det lilla barnet.25 
Bobbie Harro, forskaren som utvecklade socialiseringscykeln, har diskuterat hur ett barn 
socialiseras in i en viss social identitet. Harro intar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i 
sin behandling av könsnormer, då han förklarar könsrollers uppkomst som ett resultat av 
individens interaktioner med omgivningen.26  
 
 Under senare tid har det blivit allt vanligare att också psykologer, som traditionellt varit 
mer intresserade av att undersöka strikt biologiska orsaker till könsrollerna, har börjat 
bekräfta omgivningens roll i att forma individens beteenden. Enligt 
socialkonstruktivistiska forskare är könsrollerna väldigt föränderliga, enär den sociala 
sammansättningen förändras i takt med att samhället utvecklas. Det som tidigare varit 
norm kan i ett senare utvecklingsskede således bli irrelevant. Socialkonstruktivismen 
argumenterar för att den samhälleliga arbetsfördelningen mellan könen är den drivande 
faktorn i utvecklingen av könsskillnader, då arbetsfördelningen leder till olika 
begränsningar av möjligheter för män och kvinnor, vilket leder till att individerna 
anpassar sitt beteende till de rådande omständigheterna. Fastän socialkonstruktivistiska 
forskare lägger större vikt vid att undersöka hur samhället formar könsroller, nonchalerar 
de inte biologiska skillnader fullständigt. Vissa biologiska skillnader mellan könen 
interagerar med den sociala konstruktionen, vilket gör att det automatiskt blir mer 
naturligt att attribuera en viss könsroll till just den könstillhörigheten. Detta inkluderar 

                                                      
24 Mastin Luke: Constructivism http://www.philosophybasics.com/branch_constructivism.html (28.1.2018) 
25 Power Maria: The social construction of gender 
http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/applied_social_psychology/2011/10/the-social-construction-of-
gender.html (31.3.2018) 
26 Harro Bobbie, opere citato 

http://www.philosophybasics.com/branch_constructivism.html
http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/applied_social_psychology/2011/10/the-social-construction-of-gender.html
http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/applied_social_psychology/2011/10/the-social-construction-of-gender.html
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exempelvis männens fysiska styrka, som gör det naturligt att ge män större ansvar för 
fysiskt krävande uppgifter, däribland försvar.27 
 
Som motpol till socialkonstruktivismen står den biologiska determinismen. Den 
biologiska determinismen argumenterar för att könsrollernas olikheter skapas av könens 
biologiska skillnader. Dessa skillnader har utvecklats under evolutionens gång och har 
sedermera lett till att individer anpassat sig till omgivningen på olika sätt. Människor 
intar således den sociala roll som ter sig mest naturlig med hänsyn till de könsspecifika 
evolutionära skillnaderna. Evolutionspsykologer menar att det är viktigt att förstå den 
miljö i vilken det mänskliga psyket utvecklats för att kunna förstå psykets funktioner i 
dagsläget. De identifierar i allmänhet den geologiska epoken pleistocen som den 
evolutionära anpassningens startpunkt. Pleistocen började för ungefär 2,59 miljoner år 
sedan och kännetecknades av jägar-och samlarsamhällen. I detta sammanhang upplevde 
män och kvinnor olika anpassningsrelaterade utmaningar, som tvingade dem att 
utvecklas i olika riktningar för att säkerställa sin egen överlevnad. Enär de psykologiska 
skillnaderna mellan könen antas ha skapats hos människors gemensamma anfäder, skulle 
det kunna antas att könsskillnaderna yttrar sig likadant i hela världen. Detta är dock inte 
fallet, och psykologer har förklarat detta med utgångspunkt i hur omgivningen påverkar i 
vilken grad de olika evolutionära mekanismerna yttrar sig hos människor och hur dessa 
tar sig i uttryck i observerbara beteenden. Den omgivande kulturen är viktig såtillvida att 
den formar människors utvecklingsprocess och därmed påverkar vilka evolutionära 
mekanismer som uttrycks.28  
 
Det har gjorts undersökningar om vilka direkt biologiska skillnader som kan observeras 
och antas ha betydelse för uppkomsten av skillnader i beteende hos män och kvinnor. 
Den ledande forskaren inom detta område är professor Nirao Shah, som menar att 
skillnader i beteenden hos djur snarare är medfödda än inlärda, varför han ville 
undersöka om det finns tydliga observerbara skillnader även i människors hjärnor, vilka 
kan förklara de olika beteenden som leder till att män och kvinnor antar olika sociala 
roller. I hans forskning från 1998 var syftet att undersöka gener kopplade till 
könsspecifika beteenden och på basen av den informationen identifiera neuronkedjor 
som skapar dessa beteenden. Vid tiden för denna undersökning var de flesta forskare 
snarare socialkonstruktivistiska till sin läggning, då de förklarade könsskillnader med 
utgångspunkt i kulturen, men vid senare år har Shahs forskning blivit alltmer vedertagen. 
Det har kunnat konstateras att det finns tydliga skillnader i neurala strukturer i mäns och 
kvinnors hjärnor, men att dessa skillnader inte enbart inskränker sig till att påverka 
sexuellt beteende hos könen. Bl.a har forskare kunnat observera att mäns hjärnor är 
större i sin helhet, men att kvinnors hippocampus, som ansvarar för inlärning, i allmänhet 
är större och fungerar annorlunda än hos män. Däremot är mäns amygdala, som 
ansvarar för känsloupplevelser och framtagande av känslor, större än amygdala hos 
kvinnor, och likväl fungerar den annorlunda än hos kvinnor. I en undersökning av 
University of Pennsylvania kunde forskarna dra slutsatsen att kvinnors corpus callosum, 
den av nervfibrer bestående länken mellan hjärnans två hemisfärer, är större hos kvinnor 
än hos män, och att kvinnors hjärnor därmed har mer aktivitet mellan hemisfärerna, 
medan aktiviteten i mäns hjärnor ofta är centrerad mer lokalt. Dessa fysiska skillnader i 
hjärnornas struktur påverkas till stor del av de olika könshormoner män och kvinnor 

                                                      
27 Eagly Alice, Wood Wendy: The origins of sex differences in human behavior – evolved dispositions versus 
social roles http://psycnet.apa.org/record/1999-05337-002 (1.4.2018) 
28 Ibidem 
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producerar. Hippocampus och amygdala har kunnat observeras ha fler receptorer för 
könshormoner, vilket kan förklara en del av de skillnader i funktionen hos dem mellan 
män och kvinnor. En annan nämnvärd biologisk skillnad mellan könen är 
könskromosomuppsättningen. En gen på den manliga Y-kromosomen ansvarar för 
utveckling av manliga könskarakteristika, medan andra gener på Y-kromosomen kan 
antas ha betydelse för utvecklingen av hjärnans fysiologi och kognitionsprocesser. De 
ovannämnda biologiskt observerbara skillnaderna mellan könen tar sig uttryck i 
beteendeskillnader, och är därför en betydande förklaringsmodell i forskning om 
könsnormers uppkomst vid sidan om socialkonstruktivismen. 29 Det må även vara allmänt 
känt att män och kvinnor hanterar situationer på olika sätt. Män tenderar att prioritera 
problemlösning och framgång, medan kvinnor ofta prioriterar samhörighet, trygghet och 
omsorg i sociala interaktioner. Kvinnor har också i genomsnitt fyra gånger fler neuroner 
som förbinder de två hemisfärerna med varandra, vilket gör det lättare för dem att göra 
fler saker samtidigt, medan män ofta fokuserar på en uppgift i taget. Män inkluderar ofta 
heller inte personliga erfarenheter i olika problemlösningsuppgifter, vilket skapar en 
möjlighet för dem att nalkas ett problem ur ett tämligen neutralt perspektiv.30  
 
De biologiska skillnaderna hos könen kan också förklaras vara orsaken till att vissa sociala 
förväntningar särskilt attribueras till män. Män, som tidigt i den evolutionära historian 
ansvarade för jakt, hade ett behov av att utvecklas på ett annat sätt än kvinnor, som 
stannade i hemmet och skötte barn. Därmed har män utvecklat den fysiska styrkan som 
fortfarande utmärker dem, men även ett distinkt beteendemönster som tydligt skiljer sig 
från kvinnors. Dessa evolutionärt utvecklade egenskaper är mer eller mindre universella 
till sin karaktär, fastän de kanske tar sig olika uttryck i olika kulturella miljöer. I så gott 
som alla kulturer anses män vara familjens beskyddare, och det verkar inte handla om 
endast en samhällelig förväntning, utan den viljan verkar vara lika mycket en inre drift 
hos männen själva. Doktor James Dobson har diskuterat detta i efterspelet av 
biografskjutningen i Aurora 2012. Sammanlagt 12 människor dödades i massakern och 
ytterligare 58 skadades. Dobson berättar att det fanns flera exempel på manliga 
hjälteinsatser under skjutningen, då fem män dog i ett försök att beskydda sina 
följeslagerskor. Dobson skriver att det inte var bara slumpen som gjorde att ⅔ av 
dödsoffren var män. Snarare menar han att beskyddarinstinkterna hos män är naturliga 
och att det därför genom historian finns ett oräkneligt antal likadana exempel på manlig 
självuppoffring. Dobson tar också upp Titanic som ett exempel på storskalig manlig 
självuppoffring. Av dem som var med på fartyget i april 1912 var det 25% av kvinnorna 
och rentav 81% av männen som dog. Denna stora procentuella skillnad i dödssiffror på 
Titanic menar Dobson visar tydligt hur männen var villiga att offra sig själva för 
kvinnornas och barnens skull, och detta förklarar han berodde på en naturlig instinkt hos 
männen.31  
 
Det är värt att notera, att biologisk determinism eller socialkonstruktivism inte ensamma 
kan förklara skillnaderna hos könen, varför forskare och övriga människor i samhället inte 
kunnat enas om en gemensam förklaringsmodell. Ofta krävs en blandning av båda 

                                                      
29 Goldman Bruce: Two minds – the cognitive differences between men and women 
https://stanmed.stanford.edu/2017spring/how-mens-and-womens-brains-are-different.html (1.4.2018) 
30 Cloke Bill: Why are men and women so different? https://goodmenproject.com/sex-relationships/the-
good-life-why-are-men-and-women-so-different (2.4.2018) 
31 Dobson James: Newsletter – to protect and defend 
http://www.drjamesdobson.org/news/commentaries/to-protect-and-defend (3.4.2018) 
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perspektiven för att till fullo förstå varifrån könsskillnader härstammar. Detta menar 
exempelvis Ariel Pontes, som argumenterar för att vetenskapen kan bevisa huruvida en 
egenskap kan antas vara biologisk eller socialt konstruerad. Genom att undersöka hur 
barn påverkas av kulturer i olika samhällen kan forskare dra slutsatser om det främst är 
kulturen eller den egna personligheten som skapat de egenskaper en person har. 
Därmed är sällan en teori tillräcklig för att förklara uppkomsten av könsskillnader på ett 
tillfredsställande sätt, varför det ofta uppkommer meningsskiljaktigheter kring teoriernas 
användbarhet.32 

2.Om krigets effekter 
Hittills har fokus legat på att förklara hur könsrollerna uppkommer och hur människor 
rent allmänt socialiseras in i dem. Då följer frågorna om vilket samband som finns mellan 
könsnormerna och soldaternas mentala hälsa i krigssammanhang. Vilken effekt har krig 
på soldaternas mentala hälsa? Påverkar könsnormerna förekomsten av mental ohälsa 
hos soldater i krigssammanhang? I föreliggande avsnitt kommer sambandet mellan 
könsnormer och mental ohälsa bland soldater att granskas närmare, för att utreda om 
könsnormerna i grunden är orsaken till de ökade mentala hälsoproblemen hos män i och 
efter krig, eller om det finns en större bakomliggande orsak till problemen.  

Mental ohälsa hos tjänstgörande soldater 
Den feministiska forskaren Mary Caprioli skriver i sin artikel ”Gendered conflict” att i 
samhällen där fler män intar höga maktpositioner finns det större risk för krigsutbrott, då 
män har lättare för att ta till våld för att lösa konflikter.33 Även Francis Fukuyama har 
uttryckt liknande påståenden, då han menar att krig beror på en förmodad manlig 
instinkt att bruka våld. Av detta påstående skulle logiskt sett följa att soldater inte skulle 
påverkas nämnvärt av krig då deras påstådda benägenhet att ta till våld för att lösa 
konflikter inte skulle innebära ett problem för dem, utan snarare vara ett naturligt sätt 
för dem att handla. Detta är dock inte fallet, då det finns flertalet undersökningar som 
tvärtom tyder på att de män som utsätts för krig drabbats väldigt hårt av de 
våldsamheter kriget tvingat dem att göra. Den amerikanska journalisten Barbara 
Ehrenreich hävdar tvärtemot detta antagande att krig inte kan förklaras vara ett resultat 
av någon form av manlig våldsinstinkt, då krig är komplicerade men organiserade 
kollektiva handlingar och därför inte kan härledas till en individuell instinkt av något slag. 
Hon hänvisar till tidigare forskare som argumenterat för att det inte tillhör en allmängiltig 
manlig instinkt att lämna hemmets trygghet för att ägna sig åt institutionaliserad 
krigföring. Antagandet att män drivs av en sorts våldsam mördarinstinkt är vetenskapligt 
sett rentav felaktig, menar Ehrenreich i sin artikel.34 I förra avsnittet nämndes också 
psykologen Joseph Pleck, som menar att männens tendens att ta till våld oftare än 
kvinnor snarare beror på att samhället förväntar sig att männen inte ska uttrycka känslor 
i ord, varför de negativa känslorna tvingas få andra, mindre konstruktiva utlopp. Den 
ökade graden av våldsamhet hos män förefaller således vara ett symptom på en 
dysfunktionell mansroll snarare än ett naturligt karaktärsdrag gemensamt för alla män.35  
 

                                                      
32 Pontes Ariel: The dangers of biological determinism https://medium.com/humanist-voices/the-dangers-
of-biological-determinism-858bad8dac3f (21.6.2018) 
33 Caprioli Mary: Gendered conflict https://www.jstor.org/stable/425725?seq=1#page_scan_tab_contents 
(4.4.2018) 
34 Ehrenreich Barbara: Men hate war too 
http://www.jstor.org/stable/20020243?seq=1#page_scan_tab_contents (6.4.2018) 
35 Levant Ronald, Pollack William, opere citato, sid 12,16 
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Under 2000-talet har kunskapen om mental ohälsa hos soldater ökat betydligt i och med 
att ökad erfarenhet erhållits om hur trauma påverkar tjänstgörande soldater under det 
krigsfyllda 1900-talet. Det har därför tidigare gjorts försök att utveckla olika 
sållningsprogram som skulle möjliggöra tidig upptäckt av sårbarhet hos soldater, för att 
bättre kunna behandla akuta stressreaktioner och mer långvariga mentala hälsoproblem, 
däribland posttraumatiskt stressyndrom och insatsrelaterad depression. Dessa 
sållningsprogram visade sig dessvärre fungera tämligen bristfälligt, då det förblev oklart 
om olika behandlingar hade någon effekt ute vid frontlinjen där traumatiska händelser 
och mental press var ständigt närvarande. Därtill hade militära befälhavare ofta ställt sig 
skeptiska till att ta emot hjälp av psykiatrisk personal, då det existerade en föreställning 
om hypermaskulinitet inom armén. Soldater som drabbades av olika typer av mentala 
hälsoproblem ansågs vara fega, och blev därmed utsatta för en form av social 
bestraffning av den militära omgivningen då de misslyckades med att leva upp till det 
manlighetsideal som särskilt rådde inom armén. Officerare uttryckte också en oro att 
ständig närvaro av psykiatrisk personal inom armén kunde öka antalet soldater som 
öppet uttrycker sina mentala hälsoproblem. De visade däremot sitt stöd för psykiatrisk 
behandling för soldater i de fall då behandlingen kunde bevisas ha positiv effekt för 
arméns helhetsuppdrag. Då psykiatriker kunde bidra till att förstärka stridskraften och på 
det sättet motsvarade de övriga medicinska tjänsternas mål i armén, blev deras tjänster 
väl mottagna av arméns överbefälhavare. Då sållningsprogrammen sällan fångade upp 
alla de sårbarhetsfaktorer en soldat kunde bära på, började psykiatriker alltmer fokusera 
på hantering av psykologiska problem ute i fältsammanhang.36  
 
Posttraumatiskt stressyndrom är ett tämligen välkänt tillstånd som uppenbarar sig hos 
soldater i och efter krig. Såsom tillståndet definieras idag kan det orsakas av flertalet 
olika traumatiska händelser, varav krig är en. Tillståndet kännetecknas av återkommande 
minnen från händelsen, vilka orsakar en stark rädsla hos individen och förhindrar 
återhämtning. Den kraftiga rädslan gör att individen utvecklar symptom såsom minskat 
intresse för aktiviteter, håglöshet, koncentrationssvårigheter, hypervigilans m.m. 
Återhämtningsförmågan varierar mellan individer och det finns flera aspekter som kan 
göra en person antingen mer eller mindre mottaglig för posttraumatiskt stressyndrom 
efter en traumatisk händelse.37  
 
Forskning har kommit fram till att inte enbart traumatiska händelser i krig, utan även 
högre känslighet före kriget är en stor orsak till att vissa soldater utvecklar 
posttraumatiskt stressyndrom medan andra klarar sig undan lindrigare. Med forskaren 
Bruce Dohrenwend i spetsen gjordes år 2013 en undersökning om de viktigaste 
påverkansfaktorerna. I studien användes 260 manliga soldater som blivit diagnosticerade 
av medicinsk personal. Forskningsgruppen fokuserade på tre primära förklaringsfaktorer 
till möjlig uppkomst av posttraumatiskt stressyndrom hos soldaterna. Dessa var 
stridsupplevelsens allvarlighetsgrad, sårbarhet p.g.a tidigare traumatiska upplevelser och 
deltagande i att skada civilister eller krigsfångar. Forskarna noterade att en stressig 
stridsupplevelse var nödvändig för att soldaterna skulle utveckla posttraumatiskt 
stressyndrom, då rentav 98% av undersökningsobjekten uppgav att de varit med om en 
traumatisk händelse under sin tjänstgöring. En traumatisk händelse visade sig dock inte 
vara ensam orsak till att soldater utvecklat tillståndet, då endast 31% av dem som 

                                                      
36 Pols Hans, Oak Stephanie: War&military mental health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2089086 (7.4.2018) 
37 Arnberg Filip, opere citato  
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uppgett att de varit med om en traumatisk händelse hade blivit diagnosticerade med 
posttraumatiskt stressyndrom. Forskarna kunde notera att hos soldater som upplevt 
tidigare traumatiska händelser, däribland misshandel i barndomen, ökade risken att 
drabbas av posttraumatiskt stressyndrom till följd av en traumatisk upplevelse under 
tjänstgöringen. Ökad risk för utveckling av posttraumatiskt stressyndrom fanns också hos 
yngre soldater jämfört med äldre, och hos soldater som deltagit i skadliga aktiviteter 
riktade mot civilister eller krigsfångar. Slutsatsen av Dohrenwends forskning var att en 
traumatisk händelse under tjänstgöringen är den viktigaste faktorn i utveckling av 
posttraumatiskt stressyndrom, men att tidigare sårbarhet är viktig för att förklara varför 
tillståndet hos vissa soldater varar längre än hos andra. Forskarna menar att för att 
undvika utveckling av posttraumatiskt stressyndrom hos soldater, bör de sårbaraste 
soldaterna om möjligt inte behöva delta i de allra svåraste drabbningarna. I 
Dohrenwends forskning förklaras uppkomsten av posttraumatiskt stressyndrom som ett 
resultat av upplevelserna i kriget i samband med eventuella tidigare traumatiska 
erfarenheter. Dohrenwend lägger inte fokus på att förklara vilken roll samhällets 
förväntningar på männen eventuellt kan ha för betydelse för uppkomsten av mental 
ohälsa bland tjänstgörande soldater.38 Detta undersöks närmare senare. Det bör 
poängteras att posttraumatiskt stressyndrom inte är enbart ett problem för 
tjänstgörande soldater, utan även utgör ett stort problem för återvändande soldater i 
deras återintegration till det civila samhället. Hur dessa problem kan gestalta sig i 
praktiken kommer också att behandlas senare i detta avsnitt.  
 
Utöver posttraumatiskt stressyndrom, har forskare kunnat konstatera att depression är 
ytterst vanligt förekommande bland tjänstgörande soldater. De soldater som särskilt är i 
riskzonen att drabbas av depression är de som i sin tjänstgöring upplever traumatiska 
händelser, i motsats till dem som inte upplever liknande under sin tjänstgöring. De 
soldater som inte utsätts för något direkt traumatiskt under sin tjänstgöring löper mindre 
risk att drabbas av depression, varför det kan konstateras att insatsen i sig inte är 
orsaken till depressioner, utan snarare den enskilda traumatiska händelsen. Symptom på 
mental ohälsa uppenbarar sig i många fall långt efter insatsen och kan därför vara svåra 
att behandla under eller strax efter en insats. Forskare har exempelvis sett att de 
starkaste symptomen på mental ohälsa kunnat upptäckas ½-1 år efter insats, vilket gör 
att symptomen kan förbli oupptäckta om behandlingen sätts in för tidigt och inte 
upprepas i ett senare skede.39  
 
Tjänstgörande soldater drabbas inte endast av kliniskt diagnosticerbara mentala 
hälsoproblem. I introduktionen nämnde jag ett problem som inte går att ställa under en 
särskild diagnoskod, men som ändå är ett betydande problem för tjänstgörande 
soldaters mentala välmående, nämligen moralskador. Professor Nancy Sherman, som 
undersökt soldaters välmående under och efter insatser, definierar en moralskada som 
dissonans mellan den personliga lojaliteten gentemot armén och de objektiva skeendena 
i ett krig. Hon anger som exempel situationer där soldater inte personligen kan stöda 

                                                      
38 Dohrenwend Bruce: Why some soldiers develop PTSD while others don’t 
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/why-some-soldiers-develop-ptsd-while-others-
dont.html (6.4.2018) 
39Nasveld Peter, Cotea Cristina, Pullman Stephen, Pietrzak Eva: Effects of deployment on mental health in 
modern military forces – a review of longitudinal studies https://jmvh.org/wp-
content/uploads/2012/12/Mental-Health-Longitude.pdf (10.4.2018) 
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krigets orsak, men ändå går med i kriget på grundval av sin lojalitet gentemot antingen 
armén eller kamraterna. Ofta är soldater mest motiverade att gå med i en insats, men att 
stanna och prestera fullgott i en insats under en lång tid kräver förmåga att upprätthålla 
den personliga moralen, vilket ofta omedvetet görs genom att ersätta den ursprungliga 
orsaken att gå med i insatsen med något som är mer aktuellt på plats. Den huvudsakliga 
orsaken att stanna kvar i ett krig och fortsätta försöken att prestera fullgott varje dag blir 
för många soldater slutligen kamratskapet i leden. Den viktigaste orsaken blir således 
småningom lojaliteten till kamraterna, snarare än lojalitet gentemot armén eller 
fosterlandet, som var den ursprungliga orsaken till att många gick med i insatsen från 
början. Orsaken till att kriget startat försvinner dock inte ur soldaternas medvetande. 
Många soldater känner sig mer eller mindre moraliskt ansvariga för att de gått med i ett 
krig vars politiska rättfärdiggörelse de inte stöder. De känner sig ofta ansvariga för att de 
deltagit i kriget fastän de inte kunnat stöda det, och likväl gäller ansvarskänslan ofta de 
saker de gjort eller underlåtit att göra i kriget. I många fall kan moralskadan uppstå som 
ett resultat av en känsla att soldaten svikit civilsamhället genom att delta i ett krig som 
inte varit moraliskt rätt. Civilsamhället ser ofta soldater som samhällets beskyddare, och 
för soldaterna är det viktigt att leva upp till samhällets förväntningar. Att delta i ett krig 
som politiskt sett inte varit rättfärdigat, dvs i självförsvar, utan istället orsakats av 
regeringens personliga intressen eller i en ogrundad rädsla för en upplevd fiende, kan för 
den enskilde soldaten kännas som ett betydande svek gentemot civilbefolkningen som 
sätter sin tillit till honom. Sherman diskuterar moralskador hos soldater med 
utgångspunkt i teorin om rättfärdiga krig. Enligt teorin om rättfärdiga krig bär den 
enskilde soldaten inte moraliskt ansvar för de beslut hans lands regering gör. Han, i sin 
egenskap av soldat, har tränats i att lyda regeringens order och att rentav riskera sitt liv 
för att göra det han tror är rätt i situationen. Det är således inte den enskilde soldaten 
som gör de moraliskt oförsvarbara besluten om att gå med i ett orättfärdigt krig, varför 
han moraliskt sett inte kan hållas ansvarig för dylika beslut. Det de enskilda soldaterna 
däremot kan sägas vara ansvariga för är hur striderna genomförs. Soldaterna bör sträva 
efter att inte använda onödigt mycket våld i krigföringen,40 vilket även stipuleras i 
soldatreglerna som gäller hur soldater bör förhålla sig till fiender och civilbefolkning i en 
insats.41 Moralskador skapas ofta inom en person och har samband med det personliga 
samvetet snarare än med vad andra människor kan tänkas säga om soldaternas beslut. 
Soldaternas moralskador härstammar ofta från funderingar om huruvida de verkligen går 
med i ett krig av verkliga rättfärdigade skäl eller svepskäl som regeringen antagit för att 
dölja de verkliga, mindre moraliska motiven. Det är inte ofta soldater har i åtanke 
huruvida det krig de deltar i har börjats i självförsvar, och därtill om det kan räknas till 
självförsvar att exempelvis attackera ett annat land i preventivt syfte. Det många 
soldater i grunden oroar sig för är om de kan lita på vad regeringen säger till dem, eller 
om regeringen snarare utnyttjar dem för omoraliska insatser. Då uppkommer frågan om 
hur de som individer ska kunna tjäna sitt land på ett hedervärt sätt, och här skapas ofta 
dissonans mellan soldaternas personliga samvete och deras lojalitet gentemot plikten. 42 
 
Posttraumatiskt stressyndrom, depression och moralskador är några av de största 
orsakerna till att tjänstgörande soldater mår själsligt dåligt under och efter en insats. Den 
ökade graden av mental ohälsa vid insats har lett till att man exempelvis i USA kunnat se 

                                                      
40 Sherman Nancy, opere citato 
41 Lewis Mitchell: Words that shape a soldier’s identity and ethic https://milewis.wordpress.com/soldier-
codes (11.4.2018) 
42 Sherman Nancy, opere citato 
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en betydande ökning av självmord bland soldater.43 Doktor Peter Lewinsohn har 
argumenterat för att skadliga beteendemönster såsom depressioner och suicidalt 
beteende är resultat av olika stressorer i individens omgivning kombinerat med 
oförmåga att hantera dessa. Personen får ingen positiv förstärkning av stressorerna, 
vilket enligt doktor Lewinsohn leder till att individen upplever svårigheter att hantera den 
plötsliga bristen på positiv förstärkning. Positiv förstärkning är i grunden en form av 
belöning som uppmuntrar individen att upprepa ett beteendemönster han/hon vet leder 
till en viss sorts önskad belöning. Då personen märker att den positiva förstärkningen 
uteblir, tenderar han/hon att ytterligare undvika möjligheten att få positiv förstärkning 
genom att exempelvis isolera sig från omgivningen. Individen löper också risk att i 
förlängningen börja uppleva omgivningens omsorger som en form av positiv 
förstärkning. T.ex kan det upplevas som något positivt att en vän ställer upp och tar på 
sig ansvaret att göra saker som den deprimerade inte orkar med, och den deprimerade 
personen kan då se det som positivt att depressionen hjälper honom/henne att undvika 
de oangenäma uppgifterna.44 Det kan tänkas att den suicidala soldaten upplever att 
stressorn, i detta fall en traumatisk händelse under insatsen, blivit en alltför stor börda 
för honom att bära ensam, och följaktligen börjar han kritisera sig själv för sin 
otillräckliga förmåga att hantera situationen. Soldatens eventuella inre tankar och 
känslor bör tas i beaktande för att få en helhetsinriktad uppfattning om vad som leder till 
hans suicidala beteendemönster. Soldaten kanske känner att det är skamligt för honom 
att inte klara av att hantera stressorn såsom samhället förväntar sig av honom, vilket kan 
öka hans självförebråelser för att han känner på ett visst sätt. Denna förmodade 
samhälleliga skuldbeläggning ökar hans benägenhet att skuldbelägga sig själv och 
därmed vågar han inte erkänna för vare sig sina kamrater eller sig själv att han inte har 
kontrollen över situationen. Detta i sin tur leder till att han upprepade gånger tillåter sig 
själv att undvika eventuell positiv förstärkning från kamrater och dylikt, vilket i ett senare 
skede kan leda till att han bestämmer sig för att ta sitt liv. För att i god tid hinna upptäcka 
liknande tankemönster hos individen, är det viktigt att lära sig känna igen tecknen på 
suicidalt beteende. I detta syfte har särskilda utbildningsprogram om mental ohälsa 
utvecklats för soldater. Bl.a i Storbritanniens armé finns ett s.k TRiM-program. Syftet 
med detta program är att lära soldaterna normala symptom och tecken på mental ohälsa 
efter en traumatisk händelse, för att de ska kunna leda sina kamrater rätt om de verkar 
vara i behov av hjälp och stöd av professionell personal.45 
 
Fastän människor nått mer kunskap om hur traumatiska händelser påverkar soldater har 
den gamla föreställningen om att män är omanliga om de uppvisar mental ohälsa i 
samband med krig inte försvunnit från armén. Soldaterna förväntas fortfarande vara 
modiga och starka, samtidigt som de bör komma opåverkade hem från kriget. Så är det 
dock inte i verkligheten. Många soldater påverkas väldigt kraftigt av den stressiga miljön i 
krigsinsatser och bland de vanligaste mentala hälsoproblemen som kunnat noteras i 
armésammanhang återfinns olika former av depression och ångest.46 Forskare har 
kommit fram till att män mer sällan än kvinnor söker medicinsk hjälp, och samma 
upptäckt har också gjorts gällande psykologiska behandlingar. I de fall då män och 

                                                      
43 Zoroya Gregg, opere citato 
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https://www.mentalhelp.net/articles/psychology-of-depression-behavioral-theories (4.2.2018) 
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kvinnor har haft likvärdiga emotionella bekymmer, har män ändå sökt hjälp i mindre 
utsträckning än kvinnor. Det rådande manlighetsidealet i samhället gör att män har 
kunnat konstateras undvika att söka hjälp för eventuella mentala hälsoproblem efter en 
traumatisk händelse. I undersökningar har forskare upptäckt att detta beror på en 
oförmåga hos männen att känna igen och sätta ord på de abstrakta känslor de erfar, 
varför de istället tenderar att gå utan hjälp. Flertalet män rapporterade i undersökningen 
att de var ytterst ovilliga till att be om hjälp, också av sina kamrater, men definitivt ifråga 
om psykoterapi. I psykoterapisammanhang har två olika sätt tagits upp som en möjlig 
lösning till det ovannämnda problemet. Vissa forskare menar att 
psykoterapibehandlingar bör anpassas till en mer traditionell maskulinitetsroll så att 
soldaterna ska kunna känna sig förstådda och välkomnade i behandlingsprocessen, 
medan andra menar att det är långt viktigare att poängtera att männen inte bör vara 
låsta i den socialt konstruerade maskulinitetsrollen i behandlingsrummet.47  

Mental ohälsa hos återvändande soldater 
Liksom tidigare har nämnts, är mentala hälsoproblem inte endast aktuella för 
tjänstgörande soldater i insatssammanhang. Lika viktigt är det att undersöka vilka 
effekter återintegrationen har på återvändande soldaters mentala välmående. 
Återintegration är ett viktigt ord för alla som tjänstgjort i krig. När soldaterna kommer 
hem från krig som kanske traumatiserat dem väldigt mycket, är nästa steg att vänja sig 
vid det civila samhället igen. Återintegration är ofta en stor omvälvning för 
hemkommande soldater och deras anhöriga, och det går sällan utan problem att vänja 
sig vid sitt tidigare liv när man har svåra upplevelser bakom sig och familjelivet dessutom 
kan ha förändrats mycket sedan soldaten ursprungligen lämnade hemmet.48 
Utmaningarna kan vara många och påfrestande, och det är de återintegrationsrelaterade 
mentala hälsoproblemen som kommer att behandlas i resten av detta avsnitt.  
 
Vid soldaternas hemkomst från ett krigsområde möter de ofta många nya utmaningar i 
hemmet och det civila samhället överlag. De socialt strukturerade reglerna och 
funktionerna inom samhället och familjen kan vara svåra att vänja sig vid efter att de 
befunnit sig i ett högriskområde en längre tid, åtskilda från normalt socialt umgänge. För 
att underlätta återanpassningen till det civila samhället, har det bland forskare blivit allt 
vanligare att försöka hitta fungerande återintegrationsprogram som ska hjälpa 
soldaterna och deras anhöriga att må bra även efter att soldaterna genomgått stora 
förändringar i tillvaron. I många fall är återintegrationen inte en slutlig process, utan 
eftergås av ytterligare en tjänsteperiod. Många soldater förbereder redan en ny 
tjänsteperiod när de kommer hem från en insats, vilket försvårar återintegrationen. Ett 
återkommande problem med återintegrationsprocessen är familjens förväntningar på 
den hemkommande soldaten. Familjemedlemmarna tenderar att förvänta sig att de 
sociala strukturerna och rollerna inom familjen ska förbli likadana som de varit före 
tjänsteperiodens början. Ofta blir dessa förväntningar ett ytterligare stressmoment för 
soldaten, som redan upplever mycken stress över att återvända till civilsamhället, och då 
finns det en ökad risk för konflikter inom familjen. För att skapa en så problemfri 
återintegration som möjligt, är det viktigt att familjen förstår situationen soldaten varit i, 
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så att förväntningarna inte skapar ytterligare stress och därmed riskerar att sabotera 
chansen till återhämtning. Den största utmaningen med återintegrationsprogram är 
inkompatibilitet mellan soldatens erfarenheter från kriget och den annorlunda 
verkligheten i civilsamhället. Det blir en utmaning att fungera i ett lugnt och 
förhållandevis tryggt samhälle efter att under lång tid ha tjänstgjort i ett högriskområde.  
Det är vanligt att soldaterna känner sig alienerade från samhället och kulturen de 
återvänder till. Soldaterna kan också uppleva svårigheter med interpersonella relationer, 
vilka orsakas av låg frustrationstolerans, hypervigilans, social isolering m.m. Hittills har 
återintegrationsprocesser främst undersökts med utgångspunkt i soldater som lider av 
posttraumatiskt stressyndrom, vilket gett forskningen ett psykopatologiskt fokus som är 
svårt att tillämpa i de fall då soldater inte har en klinisk diagnos men ändå upplever 
problem med återintegrationen. 49 
 
Nancy Sherman undersöker i sin bok ”Afterwar – healing the moral wounds of our 
soldiers” hur soldater upplever att de bemöts när de återvänder från en insats. 
Genomgående i hela boken poängterar hon betydelsen av att inte bara professionella 
psykologer och kuratorer, utan även allmänheten, vågar prata med och stöda soldaterna. 
Hon skriver att ett stort problem för hemkommande soldaternas återintegrationsprocess 
är bristen på förståelse av allmänheten. Det förefaller som att det är förbjudet att tala 
om soldaternas krigserfarenheter, förmodligen av rädsla att ytterligare såra eller försvåra 
något traumatiskt en soldat kan ha upplevt.  För att bryta detta mönster med misslyckad 
återintegration är det viktigt att allmänheten förstår att det bästa en enskild människa 
kan göra i mötet med en soldat är att erbjuda honom möjligheten att tala om sina 
erfarenheter. Endast så kan det komma fram om soldaten har bekymmer gällande 
återintegrationen. Vid det möjligen besvärliga mötet mellan soldatens krigserfarenheter 
och det civila samhället kan det te sig svårt för soldaten att placera in sig i ett 
sammanhang. Han vet helt enkelt inte vem han är och vilken hans plats i det samhället 
är.50 Dessa saker är väldigt betydelsefulla att ta i beaktande vid ett möte med en soldat. 
Civilsamhället bör försöka förstå soldatens personliga ståndpunkt för att på bästa sätt 
kunna hjälpa honom att återintegreras i samhället. Civilsamhällets djupt rotade 
föreställningar om hur en man, och då särskilt en soldat, ska vara, är ett av de största 
hindren för att skapa en förstående och stöttande miljö för den hemkommande 
soldaten. Exempelvis skriver William Pollack i artikeln ”No man is an island” att män 
förväntas av samhället alltid tjäna andra utan att ta sina egna behov i beaktande,51 en 
förhärskande könsnorm som behandlades i detalj i avsnitt 1.  
 
Ifråga om återintegration kan den tidigare nämnda doktor Lewinsohn, som undersökt 
orsaker till mental ohälsa ur behavioristiskt perspektiv, vara behjälplig. Hans teori om hur 
stressorer i omgivningen kan skapa mental ohälsa hos personer, kan också appliceras i 
diskussionen om hemkommande soldater som står i begrepp att återintegreras i 
civilsamhället. En hemkommande soldat upplever ofta miljöombytet som en stressor, 
vilket i sig inte är ett problem om han kan hantera den. Problemen uppstår då han 
känner att hans förmåga att hantera stressorn inte är tillräcklig. Då finns en ökad risk att 
drabbas av olika mentala hälsoproblem, vilket är ett tecken på att återintegrationen inte 
fungerar väl. Tim Blake ger i sin artikel ”5 rules for the best possible reintegration” några 
förslag på hur han själv bemöter sin hustru när hon kommer hem från en insats. Dessa 
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förslag går även att tillämpa på manliga soldater och kan vara värdefulla förslag på hur 
återintegrationen kan underlättas för dem. Förslagen syftar till att få igång vardagen med 
dess rutiner på ett välfungerande sätt, genom att ge den hemkommande soldaten tid att 
vänja sig vid den nya miljön. Bl.a poängterar Blake att det är viktigt att vistas i hemmet så 
mycket som möjligt de första månaderna efter en lång insats, för att vänja soldaten vid 
att vara hemma igen. Han poängterar också vikten av att inte ställa för höga krav på 
soldaten, utan låta denne vila ut sig efter insatsen. 52 Dessa extra omsorger kan 
underlätta återintegrationen i början av hemkomsten, men kan dessvärre i längre 
perspektiv skapa problem. Doktor Lewinsohn nämner bl.a att omgivningens hjälpsamhet 
kan uppfattas som en positiv förstärkning och därför bli önskvärd. Om soldaten då har 
traumatiska erfarenheter med sig från kriget och därmed löper risk att drabbas av mental 
ohälsa av något slag, kan dessa extra omsorger av familjen ses som en form av positiv 
förstärkning, vilket kan göra att soldaten ser sina problem som ett sätt att undvika ansvar 
i hemmet och samhället.53 William Pollack skriver i artikeln ”No man is an island”, där 
han även undersöker männens roll som samhällets beskyddare, att det ur 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är viktigt att förstå hur männen känner för att kunna 
ändra på problemet som traumatiska händelser medför för dem och kunna hjälpa dem 
att återintegreras i samhället med sina erfarenheter från kriget. Han säger helt enkelt att 
för att få empatiska män i samhället, måste samhället förhålla sig empatiskt till 
männen,54  dvs blir det viktigt att förstå hur samhället formar männen till att följa regler 
som är direkt skadliga. Det bör tas i beaktande att både omgivningen och traumatiska 
stimuli från insatsen har betydelse för soldaternas mentala välmående efter en insats. 
För att få en välfungerande återintegration till civilsamhället bör alla dessa faktorer 
hanteras som likvärdiga. Ett tecken på dåligt fungerande återintegration som skapar 
mental ohälsa hos soldater är den höga graden av självmord hos soldater, vilken särskilt 
kunnat uppmärksammas i USA.55  
 
I artikeln ”Reasons for suicide attempts in a clinical sample of active duty soldiers” har 
skribenterna undersökt orsaker till självmord bland ett antal amerikanska soldater. 
Skribenterna använder sig av ett perspektiv som närmast kan jämföras med doktor 
Lewinsohns teori när de undersöker de bakomliggande orsakerna till självmord och 
självmordsförsök. De utgår från idén om positiv och negativ förstärkning och försöker 
förklara självmordsbeteende som beroende av olika stimuli, som i många fall är 
känslorelaterade. Ett exempel på en stimulus-respons-reaktion som skribenterna 
presenterar som en möjlig förklaring är försök att modifiera det inre själslivet, att 
avlägsna oangenäma tankar eller känslor. Detta kallas automatisk negativ förstärkning. 
Soldaterna kan exempelvis efter en traumatisk händelse må psykiskt dåligt, och 
självmordsförsöket blir då en metod att undfly plågsamma tankar och känslor. 
Självmordsförsöket fungerar alltså som respons till tankarna och känslorna vilka är 
stimuli i sammanhanget. I motsats till automatisk negativ förstärkning finns s.k 
automatisk positiv förstärkning. Självmordsförsök som baserar sig på en dylik stimulus-
respons-reaktion uppfyller syftet att personen ska nå ett önskat psykiskt tillstånd. Det 
kan exempelvis röra sig om att få någon form av känsloförnimmelse, då deprimerade 
eller traumatiserade soldater kan uppleva en viss känsloavtrubbning och önskar hellre 
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känna smärta än inget alls. I den situationen förväntar sig soldaten att självmordet ska ge 
honom det önskade känslotillståndet. Det kan också handla om att bestraffa sig själv för 
något. Den grundläggande skillnaden mellan automatisk negativ förstärkning och 
automatisk positiv förstärkning är att i det förstnämnda fallet vill personen bli av med ett 
visst tillstånd medan det sistnämnda syftar till att uppnå ett visst tillstånd medelst 
handlingen.  Skribenterna beskriver också självmordsförsök baserade på vad de kallar 
social negativ respektive social positiv förstärkning. Här är syftet att förändra något i 
förhållande till sociala relationer eller plikter medelst självmordsförsöket. Ett 
självmordsförsök baserat på social negativ förstärkning syftar till att ge personen en 
utväg från att genomföra plågsamma uppgifter eller fly från andra människor, medan när 
självmordsförsöket baserar sig på social positiv förstärkning är syftet att medelst 
självmordsförsöket signalera till omvärlden att man mått dåligt och varit desperat efter 
hjälp. Allmänt taget brukar självmordsförsök med social positiv förstärkning som grund 
anses vara ett försök att få uppmärksamhet eller att manipulera andra, varför denna typs 
självmordsförsök inte fått mycken uppmärksamhet inom vetenskaplig forskning. 56 
Denna förklaringsmodell är närmast behavioristisk till sin karaktär, då fokus läggs på att 
förklara självmord som ett resultat av tydligt observerbara beteenderesponser i 
förhållande till olika stimuli. Självmord bland soldater kan också förklaras med 
utgångspunkt i enskilda situationer och skillnader i soldaternas personliga egenskaper, 
vilket är vad detta avsnitt kommer att avslutas med.   
 
Det är vanligt att forskare som undersökt självmord inom armén fokuserar på att förklara 
förekomsten av självmord utgående från ett enda perspektiv. Som förklaringsfaktor 
återfinns depression å ena sidan och den rådande situationen å den andra, och sällan har 
andra tänkbara faktorer tagits i beaktande i studierna. Situationsbundna 
påverkansfaktorer är bl.a emotionell skam, familjerelaterade problem eller akuta kriser 
som ofta uppkommer ett dygn före självmordet. Även finansiella problem och avsaknad 
av socialt stöd kan påverka soldaternas benägenhet att begå självmord.57 
Självmordsförsök är resultatet av en lång rad olika påverkansfaktorer, av social, 
psykologisk, neurobiologisk och demografisk karaktär. Det har visserligen kunnat 
konstateras att prevalensen av mental ohälsa hos soldater även påverkar förekomsten av 
självmord bland desamma, men självmord är i grunden ett komplext fenomen som 
orsakas av flera olika faktorer. Psykologiska faktorer som ökar sårbarheten för 
självmordsbeteende hos soldater inkluderar vissa personlighetsdrag, kraftfullt 
temperament, impulsivitet, aggressivitet och anhedoni, dvs oförmåga att känna lust och 
tillfredsställelse. Dessa är egenskaper som soldater själv kan rapportera in, men även 
objektivt mätbara egenskaper i neurokognitiva funktioner kan påverka sårbarhet för 
självmordsbeteende. Dylika egenskaper kan vara svårigheter med problemlösning, 
beslutsfattande, verbal uttrycksförmåga m.m. Det är likväl viktigt att skilja mellan olika 
stadier av självmordsbeteende för att kunna förstå de bakomliggande orsakernas roll i 
sammanhanget. Olika stadier av självmordsbeteende inkluderar självmordstankar, 
självmordsplaner, självmordsförsök och faktiskt självmord. Det har upprepade gånger 
framtagits förslag på att skapa fungerande sållningsprogram för att upptäcka mental 
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dispositional and situational factors 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811110500318299?journalCode=usui20 (16.4.2018) 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032712004934
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811110500318299?journalCode=usui20


 

21 
 

ohälsa som kan leda till självmordsbeteende bland soldater, men i många fall har dessa 
inte visat sig fungera då mental ohälsa i många fall uppkommer i väldigt ung ålder. Det 
skulle då i armésammanhang vara ett mer tänkbart alternativ att sålla ut soldater med en 
historia av mental ohälsa före armétjänstgöringen, och fokusera resurserna på att 
behandla dessa. Här bör medicinsk personal vara medveten om att många rekryter är 
unga och därmed riskerar att drabbas av mental ohälsa som kan leda till 
självmordsbeteende även efter påbörjad armétjänstgöring. Särskild uppmärksamhet bör 
riktas mot unga soldater som i tjänstgöringen upplever ett stort antal stressorer som kan 
skapa mental ohälsa. En lösning kunde vara fortgående sållning av mental ohälsa hos 
tjänstgörande armépersonal. Vid fortgående sållning vore det möjligt att snabbare 
upptäcka och behandla existerande mentala hälsoproblem, vilket i förlängningen kunde 
minska självmordsprevalensen. I många fall föregås ett självmord inte endast av 
långvariga mentala hälsoproblem och särskilda personlighetsdrag som gör personen mer 
sårbar, utan även av en akut traumatisk händelse som kan utlösa självmordsbeteendet 
hos personen. Akuta traumatiska händelser kan vara i form av familjeproblem eller 
traumatiska händelser relaterade till tjänstgöringen. Forskning om självmord har inte 
enbart fokuserat på riskfaktorer, utan även skyddande faktorer som kan minska 
prevalensen av självmordsbeteende. Några skyddande faktorer som bör nämnas och har 
visat sig ha positiv effekt på uppkomsten av självmordsbeteende hos soldater är dels 
socialt stöd och dels psykologiska faktorer, däribland självförtroende, optimism, 
tacksamhet, förmåga att skapa ömsesidigt givande relationer till andra m.m. 58 

3.Varför dessa trender? 
Varför har mental ohälsa blivit så vanligt bland tjänstgörande och hemkommande 
soldater? Vilken roll har könsnormer i sammanhanget och finns det andra tänkbara 
förklaringar till den problematiska utvecklingen? I detta avslutande avsnitt kommer dessa 
frågor att behandlas genom en sammanfattning av studieresultaten. Först och främst 
spelar den samhälleliga socialiseringsprocessen en betydande roll i senare utveckling av 
mental ohälsa hos soldater. Redan i tidig ålder socialiseras barn av samhällets 
institutioner att följa vissa givna regler baserade på sin könstillhörighet. Denna 
socialisering fortsätter i vuxen ålder och bidrar till att göra det svårt för män att söka 
hjälp då de upplever mentala hälsoproblem. Andra förklaringar som forskare teoretiserat 
kring är vilken roll den traumatiska händelsen har i kombination med tidigare 
traumatiska erfarenheter, och vilken roll individens psyke spelar. Bruce Dohrenwend har 
undersökt betydelsen av ökad sårbarhet p.g.a tidigare trauman, och han har kunnat 
bekräfta att tidigare traumatiska erfarenheter ökar risken att drabbas av mental ohälsa i 
händelse av ett nytt trauma. Personlig våldsanvändning gentemot civilister och 
krigsfångar är också en bidragande orsak till mental ohälsa hos soldater. Peter Lewinsohn 
har förklarat uppkomsten av mental ohälsa som ett resultat av inre processer hos 
individen, då individen inte upplever sig ha tillräckliga resurser att hantera en stressor, 
som exempelvis kan yttra sig i form av ett trauma.  
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Med utgångspunkt i dessa två synsätt kan det konstateras att grunden till uppkomst av 
mental ohälsa skapas i männens interaktioner med samhället redan från tidig ålder. Den 
sociala omgivningen med de rådande normerna om manlig alexitymi försvårar för 
mannen att söka hjälp när den behövs. Den direkt utlösande faktorn blir ofta den 
traumatiska händelsen i kriget, och sedan förstärks problemen då soldaten p.g.a rädsla 
att bli skambelagd inte kan nå ut till den hjälp han behöver för att bearbeta sina 
trauman. Det är således viktigt att hjälpa människor att bli medvetna om de skadliga 
normer som finns i samhället, för att bättre kunna nå ut till de hjälpbehövande 
soldaterna. Det är även viktigt för alla att förstå hur normerna påverkar männen redan 
från tidig barndom och fortsättningsvis i vuxenlivet och armén för att kunna få förståelse 
för mannen som individ snarare än som en representation av samhälleliga mansideal. På 
så sätt blir det lättare att förstå hur vissa soldater påverkas väldigt kraftigt av händelser i 
fält, medan andra till synes inte påverkas alls. För att förstå och kunna hantera detta 
problem är det nödvändigt att se sambandet mellan den samhälleliga socialiseringen och 
den effekt tidigare sårbarhet har på soldater. Det är inte endast samhället som har 
förväntningar på soldaterna i deras egenskap av män och soldater, utan även soldaterna 
själva blir tvungna att förhålla sig till normerna och förväntningarna, vilket kan sätta 
ytterligare press på deras mentala välbefinnande i ett redan kritiskt läge. Det bästa sättet 
att nå ut till de hjälpbehövande soldaterna och skapa en mer välkomnande och öppen 
miljö för dem att bearbeta sina bekymmer i, är att hjälpa dem att uttrycka sina känslor 
och tankar. Soldaterna behöver få en möjlighet att bearbeta sina bekymmer i en 
förstående miljö, utan rädsla att bli dömda. Endast på detta sätt kan de för tillfället 
skadliga mansidealen göras mer konstruktiva och bli till hjälp snarare än till börda för 
männen. William Pollack har sammanfattat detta i följande citat, som så väl beskriver vad 
de traumatiserade männen behöver, och som därför får avsluta denna uppsats: Indeed, if 
we truly want men to become more empathic, we need to become more empathic to 
men.59 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
59Levant Ronald, Pollack William, opere citato, sid 35 
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