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Abstract 
 

Introduction: Swedish soldiers expose themselves to significant risks in international efforts, 

despite the risks soldiers are still motivated to participate in operations for Försvarsmakten 

(FM). Most often, expert assessments of risks have been formed before a specific effort that 

excludes the soldiers 'subjective perception of the threats and risks that may arise, this can 

mean that soldiers risk getting inadequate information about future risks and that training 

prior to intervention lacks important and central parts of the soldiers' risk assessment. 

Aim: The study aims to investigate risk understanding and risk perception by interviewing 

Swedish soldiers who have been in place in Afghanistan. 

Method: The study uses a case study based on the implementation of qualitative interviews. 

Results: When collecting data and during the analysis process, three main themes were 

identified with the following subcategories. 

Conclusion: The respondents' experience of the international effort highlights that their risk 

perception does not correlate with the risk understanding they had with them from home. The 

assignment changed the respondents' subjective risk understanding and risk perception. 

 

Keywords: Risk, Risk assessment, Risk perception, Risk understanding, Soldier, International 

efforts, Conflict zones, Afghanistan 
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Sammanfattning  
 

Inledning: Svenska soldater utsätter sig för avsevärda risker vid internationella insatser, trots 

det motiveras fortfarande soldaterna att delta i insatser för Försvarsmakten (FM). Oftast har 

expertbedömningar av risker formats innan en specifik insats som exkluderar soldaters 

subjektiva uppfattning av de hot och risker som kan uppstå, detta kan betyda att soldater 

riskerar få bristfällig information om kommande risker och att utbildning inför insats saknar 

viktiga och centrala delar om soldaternas riskbedömning. 

Syfte: Studien syftar att undersöka riskförståelse och riskperception genom att intervjua 

svenska soldater som varit på plats i Afghanistan. 

Metod: Studien använder en fallstudie baserad på genomförandet av kvalitativa intervjuer. 

Resultat: Vid insamling av data och under analysprocessen identifierades tre huvudteman 

med tillhörande underkategorier. 

Slutsats: Respondenternas erfarenhet av den internationella insatsen belyser att deras 

riskperception inte korrelerat med den riskförståelse de hade med sig hemifrån. Uppdraget 

förändrade respondenternas subjektiva riskförståelse och riskperception. 

 

Nyckelord: Risk, Riskbedömning, Riskuppfattning, Riskförståelse, Soldat, Internationell 

insats, Konfliktzoner, Afghanistan 
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1 Inledning 

 

Svenska soldater utsätter sig för avsevärda risker vid internationella insatser, trots det 

motiveras fortfarande soldaterna att delta i insatser för Försvarsmakten (FM). Utifrån kunskap 

om de risker som internationella insatser medför gällande att vistas i områden där det pågår 

konflikt, ämnar denna uppsats undersöka subjektiva riskbedömningar som rådde inför 

stationeringen och efter. Undersökningen tar avstamp i den svenska Afghanistan insatsen som 

pågick från 2002 till och med 2014. Valet av studiens ämnesområde grundade sig i det egna 

intresset kring hur den subjektiva riskbedömningen egentligen fungerar. Med avstamp i 

Afghanistan syftar studien även att undersöka om och hur den subjektiva riskbedömningen 

påverkats i efterhand med erfarenheten av den internationella insatsen. På så sätt kan studien 

bistå med en inblick i hur svenska soldaters risker uppfattats före, under och efter insatsen 

samt hur synen på risk förändrades i verkligheten.  
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1.1 Bakgrund 

  

Sveriges militära insats i Afghanistan pågick från 2002 till och med 2014. Den militära 

insatsen framställdes till en början av regeringen och riksdagen som en ”traditionell” 

fredsbevarande insats men kom att utvecklas till Sveriges mest omfattande, komplexa och 

långvariga insats.1 Det militära deltagande i Afghanistan motiveras I propositionen från 20 

december 2001 i denna ingår den multinationella säkerhetsstyrkan international Security 

Assistance Force (ISAF).2 En av regeringens primära anledningar till insatsdeltagandet var att 

det svenska biståndsarbetet i landet skulle säkras.3 I propositionen beskrivs säkerhetsläget i 

generella termer och inget nämns om specifika risker.4 Sverige genomförde flertalet militära 

insatser i Afghanistan, åren 2002–2014 representerar den tid då Sverige tog över 

ledningsansvaret för ett PRT-MeS (Provincial Reconstruction Team) området i norra 

Afghanistan (Mazar-e Sharif).5 Anledningen till att just denna militära insats valts ut är för att 

insatsen var den mest omfattande och påtagliga under Sveriges närvaro i landet. Skälet till 

varför svenska styrkor började närvara på plats i Afghanistan var för att hjälpa till med 

säkerheten i landet och för att den afghanska politiska processen skulle få möjlighet att 

fortsätta utvecklas på positivt. Syftet var också att säkra huvudstaden Kabul så att den skulle 

uppfattas som militärt neutral av de representanter som ingick i interimsadministrationen och 

övriga befolkning. Slutligen var det också av vikt att invånarna i Afghanistan skulle 

garanteras ett minimum av säkerhet. Ett förbättrat säkerhetsläge gav förutsättning för effektivt 

bistånd.6  

                                                 
1Regeringskansliet, 2017:12 
2Persson & Von Sydow, 2001 
3Nato, 2015 
4Sveriges Riksdag, 2001:6–7 
5Regeringskansliet, 2017:106 
6Persson & Von Sydow, 2001 
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Bild 1. Visar en karta över Afghanistan, angränsande länder och var PRT-Mes området var 

placerat geografiskt i landet.7 

 

Försvarsmaktens deltagande i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser ökar trots 

att insatserna pekar på avsevärda risker med konsekvenser för soldatens liv och hälsa. Ett 

flertal händelser vittnar om att säkerhetsläget försämrats avsevärt under den svenska militära 

insatsen vilket har lyfts fram i media. I riksdagen vittnades det även om att svenska soldaterna 

på plats i Afghanistan utsatts för tidigare okända risker med stor påverkan.8 Under 

tidsperioden 2002–2014 tjänstgjorde sammanlagt 8 024 svenskar i Afghanistan, ett 30-tal 

svenska soldater skadades medan fem svenska soldater och två afghanska tolkar stupade 

under insatsen.9 Forskning om svenska soldaters riskperception (hur risker uppfattas) i 

internationella insatser visar både på vikten av att inkludera soldaternas subjektiva 

riskbedömningar om hur de upplever hot och våld genom mottagen information innan 

tjänstgöringen, men visar också på brister som uppkommer när information saknas.10 

Soldaternas riskperception överensstämmer inte alltid med de objektiva expertbedömningar 

som gjorts innan.11 Oftast har expertbedömningar av risker formats innan en specifik insats 

som exkluderar soldaters subjektiva uppfattning av de hot och risker som kan uppstå, dessa 

expertbedömningar kan också sakna relevant och viktig information.12 Detta kan i sin tur leda 

                                                 
7Regeringen, 2018; Utrikespolitiska Institutet, 2018 
8Sveriges Television, 2009; Sveriges Riksdag, 2010 
9Regeringskansliet, 2017:63 
10Liljedahl et al., 2011:3 
11Liljedahl et al., 2010; Liljedahl et al., 2011 
12Liljedahl et al., 2010; Liljedahl et al., 2011 
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till att soldaterna riskerar att få bristfällig information om kommande risker och också att 

expertbedömningar och utbildning inför insats saknar viktiga och centrala delar om 

soldaternas riskbedömning.13 

 

1.2 Problemformulering 

 

Att delta i internationella insatser som soldat innebär stora risker som kan medföra både 

psykiska och fysiska problem.14 Betydelsen av korrekta riskanalyser och att de utformas på ett 

adekvat sätt som beskriver risker som kan uppstå på plats vid insatser är av stor betydelse. Det 

är av vikt att riskanalyser och expertbedömningar inkluderar en subjektiv förståelse för att 

minimera bristfällig information.15 Samhällsvetenskaplig riskforskning belyser hur problem 

beträffande individens subjektiva förståelse för risker, påverkar hur individen agerar och 

hanterar kriser.16 Inom samhällsvetenskaplig riskforskning menar forskare att 

riskperceptionen hos individen ofta kan skilja sig ifrån experternas objektiva 

riskbedömningar, vilket har betydelse för hur risker bedöms och hanteras om och när de 

inträffar i verkligheten.17 Sociala relationer och enskilda individers uppfattningar och 

handlingar spelar stor roll i hur en människa uppfattar risker, i slutändan handlar det om att ha 

en förståelse för den sociala kontext individen befinner sig i.18 Då en objektiv bedömning inte 

lyfter fram ett personligt ställningstagande, är det således av stor betydelse hur subjektiv 

riskbedömning gestaltar sig för individen. Subjektiv bedömning innehåller ofta ett värderande 

inslag som präglas av vilken kontext en individ befinner sig i. På så sätt analyseras 

soldaternas subjektiva bedömning för att förstå hur de upplevde samt hanterade hotfyllda 

risker före, under och efter insats.19  

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

 

Studien syftar att undersöka riskförståelse och riskperception genom att intervjua svenska 

soldater som varit på plats i Afghanistan. Studien avser också att studera om/hur erfarenheten 

av utlandsstationeringen påverkat riskbedömning respondenterna gör idag. 

                                                 
13Liljedahl et al., 2010; Liljedahl et al., 2011 
14Akademiska sjukhuset, 2018  
15Liljedahl et al., 2011:3 
16Liljedahl et al., 2010; Liljedahl et al., 2011 
17Liljedahl et al., 2011:3; Olofsson & Öhman, 2009:13; Olofsson & Öhman, 2009:42ff 
18Olofsson & Öhman, 2009:13 
19Olofsson, 2009:41–42    
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 Vilken subjektiv riskbedömning (riskförståelse och riskperception) uppvisar 

soldaterna om riskerna avseende insatsen i Afghanistan?  

 Hur upplevde soldaterna riskerna på plats i Afghanistan? 

 Hur ser soldaternas riskbedömning ut efter insatsen i Afghanistan?    

 

1.4 Avgränsningar 

 

I syfte att undersöka hur den subjektiva riskbedömningen gestaltat sig för svenska soldater 

före, under och efter att de genomfört en internationell insats för FM i ett konfliktområde är 

undersökningsunderlaget avgränsat till den svenska militära insatsen i Afghanistan. Intervjuer 

genomfördes med respondenter som varit på plats i Afghanistan mellan 2008–2012. Tidigare 

forskning rör således upplevelser av insatser i konfliktdrabbade områden. Slutligen avgränsas 

den teoretiska referensramen till en teori som anammar tre centrala begrepp: risk, 

riskperception och riskförståelse. Dessa tre begrepp kommer vara till grund för studiens 

analys som förklarar ett spänningsfält mellan risk, riskperception och riskförståelse i 

genomförandet av en internationell insats för FM. Det görs ingen avgränsning till genus då 

denna studie inte avser att studera och/-eller jämföra könens betydelse på något sätt. Däremot 

kan det vara av intresse i vidare forskning för att se om det är någon skillnad mellan hur 

kvinnliga och manliga soldater upplever risk, riskperception och riskförståelse.   
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2 Tidigare Forskning 

I denna del redovisas tidigare forskning med relevans för studiens syfte. Vidare följer 

presentation av det teoretiska ramverket. 

 

2.1 Utländska soldaters upplevelser om militära insatser i konfliktzoner. 

 

I länder som exempelvis USA och Kanada genomförs rutinmässiga undersökningar av de 

insatsstyrkor som deltar i internationella insatser. Studier har även gjorts i Sveriges 

grannländer Finland och Danmark. Uppmärksammandet av soldaternas riskupfattning kan 

tolkas både som att det finns ett behov av ytterligare kunskap och förståelser kring detta och 

att det finns ett intresse att lyfta de hot soldaterna exponeras för vid utlandsstationeringar. 

Forskning från Knighton (2006) utvecklar en definition av risk och visar att begreppet risk är 

centralt för beslutsfattandet. Studien undersöker en beslutsfattande teori för att visa hur 

riskens psykologi påverkar beslutsfattandet och hur olika individer agerar innan och i realtid 

med risk. Studien lyfter enkelt uttryckt fram att beslutsfattande innebär att välja mellan 

alternativ.20 I artikeln analyseras moderna teorier om beslutsfattande som ser till att belysa 

faktorer som kan påverka riskuppfattning. Artikeln hävdar att militärens unika kultur och etos 

kan leda till att soldater vidtar konsekvent risktagande eller riskfyllt beteende. Detaljerna av 

ett visst utfall i relation till kontexten där ett beslut fattas är högst beroende av individens 

riskuppfattning.21  

 

Studien drar slutsatsen att militära miljöer erbjuder spänning till de individer som uppvisar 

personlighetsdrag förknippade med risktagande. En följd av ökad benägenhet för risktagning 

är den ökade sannolikheten att personer som uppvisar denna tendens också söker sig till 

riskmiljöer.22 Hur soldater exponeras i riskfyllda miljöer kan ge ökad känsla av kontroll som 

kommer från att framgångsrikt "ha klarat av" risken som med stor sannolikhet uppvisat sig. 

Militära miljöer ger möjlighet att uppleva högriskmiljöer, vilket exponerar soldater för 

konsekvent risktagande eller riskfyllt beteende.23  

 

 

                                                 
20Knighton, 2006 
21Knighton, 2006 
22Knighton, 2006 
23Knighton, 2006 
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En individs värderingar och bakgrund kan påverka den egna riskuppfattningen genom hur 

denne bedömer och accepterar risker.  

 

“A person’s perception of risk is far richer than in the classical definition of risk 

as probability.”24  

Studien konkluderar att militära beslutsfattanden är kopplat till individens uppfattning om 

risker som helt och hållet påverkas av psykologiska faktorer.25 I en studie från USA testades 

respondenternas riskbenägenhet, riskuppfattning och sensationssökning genom tester som 

behandlade hur väl individen anpassar beteendet till förändrat ansvarstagande och inlärning 

av att identifiera riskfyllda situationer och därefter ta beslut för att kunna göra en sund 

bedömning. Testerna visade på att respondenterna höll snarlika nivåer i risktagande. 

Respondenterna mättes i följande nivåer som representerar gemensamma 

huvudkaraktärsdrag och element i beslutsfattande: Självkontroll, sökande efter fara, energi, 

impulsivitet och känsla av oövervinnlighet.26 Respondenterna höll snarlika och stabila nivåer i 

sina svar.  

 

I måttet avseende känsla av oövervinnlighet mättes respondenterna på en 50-punkts skala 

utvecklad för att kartlägga riskbenägenhet och upplevd känslighet för konsekvenser. Här 

visade resultatet på att det finns en relation mellan de objektiva och subjektiva åtgärderna av 

sensationssökande och riskbenägenhet eftersom det korrelerar med beteendemönster.27 

Utländska soldaters riskuppfattning i konfliktzoner är i allmänhet tolerant, tidigare forskning 

visar på att soldaterna är medvetna om att auktoritära regimer producerar mycket osäkra och 

komplexa miljöer.28 Det är just dessa miljöer som lyfter fram soldaters höga riskbenägenhet 

och ”warrior mentality”. I riskbenägenheten lyfts även de höga nivåerna av ”lojalitet” 

gentemot det egna landet fram.29  

 

Vidare indikerar tidigare forskning på att de risker och hot militär utsätts för i konfliktzoner 

kan leda till negativa konsekvenser i form av psykiska diagnoser och/-eller missbruk. I en 

studie från USA visade det sig att amerikanska soldater som återvände från Irak och 

                                                 
24Knighton, 2006:329 
25Knighton, 2006 
26Ibid 
27Ibid 
28Kobbeltvedt et al., 2014 
29Albrecht & Ohl, 2016 
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Afghanistan inte ville få hjälp eftersom de trodde att de skulle ses som svaga och behandlas 

annorlunda inom den militära organisationen. Soldater var också oroade att medlemmar i 

deras enhet skulle förlora förtroendet för dem och att ledarskapet skulle skylla på dem för det 

psykologiska problemet om de sökte behandling.30 

 

2.2 Svenska soldaters inställning till militära insatser 

 

En svensk studie har undersökt svenska soldaters riskuppfattning innan, under och efter en 

internationell insats i Afghanistan för att jämföra hur den överensstämmer med de 

expertbedömningar som gjorts kring liknande risker soldater utsätts för i konfliktdrabbade 

områden.31 Studien genomfördes på soldater i fortsättningsstyrkan 20 (FS20), 560 personer 

erbjöds delta i undersökningen vilket resulterade i totalt mätbara svar på 227 (41%) innan 

insats. Av dessa 41% var 13% kvinnor.32 Studien genomfördes av Birgitta Liljedahl (2015) 

genom självskattningsenkät som ifylldes av soldaterna före, under och efter insats. 

Respondenterna i studien mättes bland annat på deras uppfattning av hälsorisker där resultatet 

presenterade liten skillnad i medelvärdet före och efter uppdraget. Resultatet identifierade att 

respondenternas riskbedömning kring psykisk ohälsa och stress ökade. Undersökningen 

indikerade också på en viss ökad riskuppfattning bland kvinnliga respondenter än män, men 

studien lyfter att det begränsade antalet kvinnliga respondenter (13%) gör att resultatet bör 

analyseras med viss försiktighet. Resultaten av mätningar före och efter ingreppet visade inga 

större avvikelser. Under uppdraget var respondenternas uppfattningar kring risker signifikant 

relaterade till upplevd stress. 

 

“High emphasis on stress and anxiety must be considered throughout the life 

cycle of the mission as well as post deployment as it is an apparent perceived risk 

factor among troops.”33 

 

Studien konkluderade att informationsförebyggande åtgärder kring stress och ångest bör 

övervägas under hela livscykeln för uppdraget för att det är en uppenbar uppfattad riskfaktor 

bland soldaterna. Det drogs också slutsatsen att distributionen av forskning och vidare 

                                                 
30Kelley et al., 2013 
31Liljedahl et al., 2015 
32Liljedahl et al., 2015 
33Liljedahl et al., 2015:10 
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forskning måste rationaliseras och bättre spegla den verklighet som soldater upplever på plats 

när dem ställs in för risker och hot i realtid.34 

 

I en annan studie från Marcus Börjesson et al., (2015) lyfter författarna fram Försvarsmaktens 

ökade uppmärksamhet i samband med frivilliga soldater som väljer att delta i internationella 

uppdrag.35 Oundvikligen tar författarna an olika element inom riskuppfattning och risker i 

allmänhet för att förklara hur två frivilliga soldater analyserar risk i samband med det 

specifika uppdraget. Inom ramen för det specifika uppdraget menar författarna att det finns ett 

antal faktorer rörande demografiska variabler och övriga övertygelser som påverka den 

enskilda synen på risker. Studien avgränsades således till att undersöka förhållandet mellan 

sådana variabler och den enskilda riskbenägenheten genom att samla in data från två svenska 

soldater. Undersökning av demografiska variabler, negativa säkerhetsvärden och 

riskbenägenhet visade sig minska med åldern. Män visade en mer skeptisk syn på 

säkerhetsåtgärder och en högre riskbenägenhet än kvinnor. Vidare identifierade författarna en 

gemensam egenskap hos respondenterna ”brist på överläggning” som speglade en oförmåga 

att tänka framåt och förutse konsekvenser. Denna egenskap var positivt förknippad med hög 

riskbenägenhet.36  

 

De svenska soldaterna såg på risk i samband med utlandstjänst som något med stor 

sannolikhet innebärande negativa konsekvenser. Studiens primära nyckelfynd ”brist på 

överläggningsegenskaper” visade också att de svenska soldaterna i allmänt visade på en högre 

riskbenägenhet och hade en mer positiv inställning till risker för att det innebar ett sökande 

efter fara som i sin tur gav en eftersökt adrenalinskänsla.37 De svenska soldaterna delade 

också tankar och karaktärsdrag om ”personlig oövervinnlighet”. I studien hade de svenska 

soldaterna en mer skeptisk syn på säkerhet. Säkerhets skepticismen visade sig vara förknippad 

med högre grad av tankar kring personlig oövervinnlighet. 

 

“The associations between scepticism, invincibility and danger seeking are 

interesting… suggest that risk-taking behaviour is influenced by the degree of 

perceived invincibility of an individual.”38  

                                                 
34Liljedahl et al., 2015:10 
35Börjesson et al., 2015 
36Ibid 
37Börjesson et al., 2015 
38Börjesson et al., 2015:64 
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Slutligen identifierade studien, att svenska soldater har ett större säkerhetstänk och mindre 

riskbenägenhet under ett “ansvarsfullt ledarskap”. I ett svenskt sammanhang fann författarna 

att säkerhetsspecifikt ledarskap (ett ledarskap som främjade en säkerhetshänsyn) var 

förknippat med mer positiv säkerhetshänsyn bland soldaterna. Studien visade också på att ett 

riskfrämjande ledarskapsbeteende (ett ledarskap som uppmanar och stimulerar risktagande) 

var förknippat med positiv attityd till risktagande. Dvs. att dessa soldater under ett sådant 

ledarskap var mindre säkerhetstänkande. 

 

2.3 Synen på risk och hot samt konsekvenser av utlandstjänst 

 

En annan studie visade på att soldaters inställning till militära insatser lyfte fram ett högt 

risktagande bland unga män.39 Unga män utformar en annan uppfattning om risk, som ser risk 

som något önskvärt; till exempel en möjlighet genom vilken individen söker och utsätter sig 

för nya och olika erfarenheter och kunskaper.40 I en studie från Norge framkommer det hur 

riskfyllda miljöer i allmänt främjade positiva inställningar till den militära insatsen. 

 

“Hence, the perception or perspective of opportunity signals the possibility of 

gaining something – if accepting/taking the risk. Accordingly, such a perception 

of risk suggests a different set of emotional qualities or behaviors connected to the 

concept of risk, for example courage, robustness, boldness, innovativeness etc.”41  

Studien från Norge lyfter fram att faktorer som kultur, tradition och värderingar är viktiga 

element som styr en människas förståelse av begreppet risk. Trots att begreppet risk i sin 

helhet i allmänt anses vara något negativt tyder studien på att risker också är något som 

främjar möjligheter. Studien belyser tecken på individuella attityder och beteenden gentemot 

risker på en djupare nivå, som något naturligt inneboende hos individen. Synen på risk är 

således individuellt.42 Vidare är individens egen riskanalys något som alltid måste vägas mot 

både risk- och toleransnivåer samt andra operativa parametrar, såsom begärd tillförlitlighet 

och eventuell rörelseförstärkning.43 

 

                                                 
39Garyn-Tal & Shahrabani, 2015 
40Garyn-Tal & Shahrabani, 2015; Sookermany et al., 2015 
41Sookermany et al., 2015:14 
42Sookermany et al., 2015  
43Liwång et al., 2014 
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Vidare visar forskning att ständig exponering för hot är kopplad till ökad risk för psykiska 

problem som bland annat posttraumatisk stress (PTSD) och missbruk av droger. Studien fann 

att militär som utplacerades på fredsbevarande insatser kom hem med psykologiska problem 

vilket också ledde till signifikant stigmatisering. Soldater rapporterade att konsekvensen av ett 

psykologiskt problem påverkade deras karriär negativt och var en anledning till att de valde 

att undvika ”problemet” väl på hemmaplan.44 Följaktligen är hälsoriskbeteenden typiskt sätt 

höga i utläggningen av vad som retroaktivt uppfattas som riskabelt eller farligt.45 Den 

upplevda risken för negativa konsekvenser av att vara utlandsstationerad i konfliktzoner 

korreleras vanligen med alkohol- och drogmissbruk, men höga nivåer av psykologiska besvär 

rapporteras också i tidigare forskning.46 Slutligen visar forskning på att de soldater som 

kartlagts med PTSD följaktligen är högre risktagare, och har en mer tolerant syn på 

potentiella hot. 

 

“…for psychological problems and symptoms of PTSD in employees engaged in a 

high-risk occupation.”47  

PTSD-symptom är vanligtvis en nyckelvariabel eftersom de är ett vanligt bekymmer hos 

soldater som återvänder från internationella insatser i konfliktdrabbade zoner.48 

 

2.4 Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen utgörs av studiens centrala begrepp, risk, riskförståelse och 

riskperception. Begreppen som utgör den teoretiska referensramen belyser ett perspektiv 

avseende sociala aspekter i en individs relation till risker. 

2.4.1 Risk 

 

Begreppet risk är brett och omfattande. Beroende på vilken kontext, risk används i är det inte 

ett främmande utan snarare ett med flertalet olika definitioner. Inom forskning av begreppet 

”risk” utgår forskare i regel från att risk innebär fara och är något framåtsyftande.49 En risk är 

                                                 
44Kelley et al., 2010; Kelley et al., 2013; Sookermany et al., 2015 
45Kelley et al., 2010 
46Kelley et al., 2010 
47Kelley et al., 2013:4 
48Kelley et al., 2013; Liwång et al., 2014 
49Wall, 2010  
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således något i framtiden som kan inträffa men som inte nödvändigtvis inträffar. Vid 

användning av begreppet risk skiljer användaren på verkligheten och möjligheten av att något 

skall inträffa, till exempel risken för att få en sjukdom.50 En risk behöver alltså inte ske för att 

kunna existera utan det räcker med att det existerar en osäkerhet. En risk är inte alltid 

associerat med att konsekvensen ska bli negativ utan kan också få ett utfall som är positivt 

som vid till exempel tävlingar eller spel.51  

 

”Risk är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling 

eller andra händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor 

värdesätter.”52  

 

Risker definieras inom den sociologiska och kulturella riskforskningen på så sätt att risker 

skapas inom ramen för människors kulturella och olika sociala kontexter, invånare i ett 

samhälle värderar alltid risker genom olika kulturer, föreställningar och intressen.53 

Människor reser även mer nu vilket innebär nya risker. I samhället pågår det även en ökad 

individualisering till skillnad från det mer kollektiva samhället som var tidigare. Detta har 

påverkat den allmänna bilden av risk.54 Människors olikheter i samhället påverkar invånarnas 

sätt att förhålla sig till och leva i ett samhälle med dess risker. Olikheter i exempelvis social 

tillhörighet, kön, religion, ålder samt funktionsnedsättning påverkar synen på risk55 Ingen 

individ i ett samhälle är således helt objektiv eller opåverkad av sin syn på risk. Den kontext 

individen befinner sig påverkar även individen i sitt handlande.56 Hur risker definieras inom 

den sociologiska och kulturella riskforskningen, är hur begreppet används i denna studie (av 

en mer övergripande karaktär som belyser riskernas sociala aspekter). 

 

2.4.2 Riskförståelse 

 

Centralt i riskförståelsebegreppet är betydelsen av den sociala och kulturella kontexten för hur 

individen sedan tolkar sin omvärld. Begreppet gör det på så sätt möjligt att se hur 

riskförståelse kan skilja sig åt mellan olika grupper och inom samhället. Det omfattar även 

                                                 
50Olofsson & Öhman, 2009 
51Olofsson & Öhman, 2009 
52Renn 1998, s. 51 
53Olofsson & Rashid, 2011  
54MSB, 2010 
55Ibid 
56Olofsson & Öhman, 2009 
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synen på risk inom grupper som kan ha samma riskförståelse om själva risken som sådan.57 I 

första hand är riskförståelsen således kollektivt och kontextuellt kopplad till bland annat 

geografiska områden. I andra hand är riskförståelsen individuell och kallas då 

riskperception.58 Det är individens sociala interaktion med andra människor och den plats hen 

befinner sig i som sedan blir central för individens förhållningsätt till risk. Riskförståelse 

påverkas således av de mellanmänskliga relationer som till exempel sker i ens vardag där 

familjen, vänner och arbetskollegor är av central vikt för en människas riskförståelse. Centralt 

är även platsen individen befinner sig på, exempelvis den ort individen växer upp i är central 

då traditioner, normer och värderingar bland annat är förankrade i organisationer och det 

geografiska området.59 Forskaren Erika Wall definierar riskförståelse som meningsskapande, 

att den sker i social interaktion. Individens riskförståelse är därför under kontinuerlig 

omvärdering.60 Riskförståelse innefattar således vilken betydelse risk har för individens 

uppfattning, förståelse och hantering av kommande risker. I studier om individers 

riskförståelse kan kunskap således nås i meningsskapandet runt risk, när risken sker inom 

kontexten individen befinner sig i (huvudsak i den sociala kontexten). Det innebär även att 

uppfattning om en individs riskförståelse kan ge en bättre förståelse för individens handlande 

i relation till olika risker.61  

 

2.4.3 Riskperception 

 

Riskperception (riskuppfattning) är till skillnad från riskförståelse fokusering på de 

individuellt affektiva och kognitiva processerna för hur en människa ska kunna hantera 

risker.62 Forskning kring riskperception har sin grund inom den kognitiva psykologin, där 

individens kognitiva processer studeras i samband riskbedömningar och hur individens 

bedömningar sedan hänger ihop med ett beteende.63 Det psykologiska perspektivet på 

riskperception har sin bas i att människor utgår ifrån den egna upplevelsen av risken, alltså 

den subjektiva bedömningen av risken. Denna upplevelse av risken/olika risker påverkas även 

av ett flertal faktorer exempelvis både individuella och grupprelaterade, sociala, kulturella och 

den samhälleliga kontexten där individen eller gruppen befinner sig i.64 Individen själv 

                                                 
57Wall, 2010:6-7  
58Olofsson & Öhman, 2009; Wall, 2010:6-7 
59Olofsson & Öhman, 2009 
60Wall, 2010:6-7 
61Wall, 2010:13ff 
62Wall, 2010:13ff  
63Wall, 2010:13ff 
64Öhman & Olofsson, 2006 
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påverkar även sin riskperception och innefattar individuella karaktärsdrag, personliga 

erfarenheter och mentala modeller.65 Vad som sedan påverkar hur individen uppfattar risken 

är riskkällan. Begreppet riskkällan innefattar en risks karaktär exempelvis riskens ursprung. 

För att individen sedan kan bedöma huruvida risken är känd, okänd, kontrollerad eller 

katastrofal.66 Individens upplevelse och hur individen uppfattar risken är bland annat 

beroende på vilken grupptillhörighet denna individ ingår i. Det finns även vissa grupper som 

är mer sårbara än andra grupper, detta på grund av till exempel fattigdom samt bristande 

språkkunskaper i det befintliga samhälle gruppen befinner sig i.67  

 

2.4.4 Teoretisk sammanfattning 

 

Hur en individ uppfattar risk och därmed vilken riskförståelse denne har hänger ihop. 

Riskförståelse och riskperception är nära sammankopplade. När en individ ikläder sig en roll 

(dvs något kulturellt bestämt, t.ex. soldat eller svensk) får hon vissa av gruppen givna 

förväntningar på risk, dvs riskförståelse. Denna förståelse leder till en viss typ av 

riskuppfattning på grund av individuella egenskaper (eller upplevelser, bedömningar och 

meningsstruktur). I denna studie används olika synonymer till uppfattning som bland annat 

bedömning, upplevelse, meningsstruktur. Operationaliseringen av den teoretiska 

referensramens centrala begrepp kommer att synliggöras i studiens analys.  

  

                                                 
65Olofsson & Öhman, 2009 
66Ibid, 
67Olofsson & Öhman, 2009 
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3 Metod 

 

I följande avsnitt kommer redogörelse för val av metod, urval, insamling av data, 

analysmetod, reliabilitet, validitet samt forskningsetiska krav.  

 

3.1 Design 

 

Studiens metod är en fallstudie med tonvikt på kvalitativa intervjuer. Fallstudier erhåller ofta 

en kombination av olika metoder i syfte att beskriva en viss miljö, eller under söka ett 

fenomen för att visa på gemensamma karakteristik.68 Valet att använda en fallstudie i denna 

studie är för att kunna uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar som tar avstamp i 

den svenska militära insatsen i Afghanistan mellan åren 2006 till och med 2014. Utifrån detta 

fall och de specifika militära insatserna går det att undersöka vilken riskförståelse och 

riskperception soldaterna hade när det beslutade sig för att genomföra den internationella 

insatsen. Anledning till valt fall är att experter och forskare börjat uppmärksamma det rådande 

kunskapsvakuum och behovet som finns rörande soldaters subjektiva riskperception.69 En 

annan anledning är också för att den svenska militärinsatsen i Afghanistan har speglats i 

riksdagen och lyfts fram i media som en ”traditionell” fredsbevarande insats som senare kom 

att utvecklas till att bli Sveriges mest omfattande, komplexa samt långvariga insats.70  

 

För att kunna undersöka vilken riskförståelse soldaterna hade när det beslutade sig för att 

genomföra den internationella insatsen i Afghanistan kombineras fallstudien med kvalitativa 

intervjuer, på så vis går det att ta fasta på hur deras riskperception sedan förändrats. I denna 

studie har semi-strukturerade intervjuer använts. Författare av denna studie har använt sig av 

en intervjuguide, men i vissa fall valt att frångå mallen med öppna följdfrågor för att få en 

mer löpande och öppen dialog med respondenten. Intervjuguiden är uppbyggd efter 

frågeområden med följande detaljerade frågor. I dessa frågeområden har respondenterna 

således haft möjlighet att prata fritt, tillägga information och dylikt. Syftet med semi-

strukturerade intervjuer är att få en större inblick i respondenternas verklighet där 

respondenterna själva också får uppleva att dem styr intervjuerna.71 Samtliga frågor i 

                                                 
68Yin, 2007  
69Liljedahl et al., 2015; Nato, 2015 
70Regeringskansliet, 2017; SVT, 2009 
71Bryman, 2011 
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intervjuguiden har syftat att beröra respondenternas upplevelser av ett specifikt fenomen, 

insamling av data har sedan varit av intresse för intervjuare att beskriva, förklara och tolka.72 

Denna studie är således av deskriptiv natur som lyfter fram beskrivande aspekter av 

respondenternas ”sanning.”73  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Studien ämnar undersöka hur svenska soldaters uppfattning kring risk förändrats före, under 

och efter insats. Studien gör därmed ingen skillnad på män och kvinnor eller ålder utan fokus 

i studien är svenska soldater som väljer att genomföra insatsen i Afghanistan. I samband med 

urvalsprocessen för studien har det således inte varit något särskilt fokus varit på kön och 

ålder. 

 

Samtliga respondenter blev tillfrågade var och hur de ville bli intervjuade, se bilaga 2 för 

information till respondenter. Respondenterna kunde välja huruvida de ville bli intervjuade 

via fysisk träff eller via telefonintervju (för att de skulle känna sig så trygga som möjligt inför 

intervjun). Fyra av fem respondenter genomförde intervjuerna via telefon och en via fysisk 

träff i Stockholmorådet. Samtliga fem interjuver genomfördes under oktober månad 2018. 

Interljuvguiden används under intervjuerna och samtliga frågor ställdes till respondenterna. I 

det fall då interljuvledaren under intervjuerna behövde få förtydliganden och fördjupanden i 

de uttalanden som gjordes av respondenterna ställdes följdfrågor när tillfället passade in samt 

krävdes.74 Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och kompletterades med 

anteckningar.75 

 

Inledningsvis började intervjuerna med att presentera syfte och det allmänna upplägget 

studien samt att respondenterna fick ge samtycke till att delta i studien.76 Intervjuerna startade 

med några inledande bakgrundsfrågor för att respondenten skulle bli bekväm med situationen 

för att sedan övergå till övriga frågor.77 Samtliga interjuver avslutades med att respondenterna 

fick möjligheten att fråga om de ville tillägga något som var av relevans för studiens syfte. 

Efter att varje intervju var färdig och intervjumaterialet insamlat inleddes transkribering 

                                                 
72Ibid 
73Ibid 
74Bryman, 2011 
75Dalen, 2015 
76Dalen, 2015 
77Dalen, 2015 
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omedelbart. Att intervjuerna transkriberas direkt efter genomförandet möjliggör bästa möjliga 

återgivning av vad respondenterna faktiskt uttalat. Författaren av denna studie har själv 

deltagit i intervjuerna och skött transkriberingen vilket minimerar de eventuella felkällor och 

underlättar för vidare arbete med studien.78  

 

3.3 Urvalskriterier och presentation av respondenter 

 

I kvalitativ intervjuforskning bör inte antalet respondenter vara för många. Detta på grund av 

att bearbetning av data som sedan ska analyseras är en process som tar lång tid. I relation till 

det måste det ändå vara tillräckligt med respondenter för att utgöra en adekvat mängd data för 

att kunna tolkas och analyseras.79 Därför har valet av respondenter motiverats till fem 

personer för att hinna den givna tidsramen samt att ha tillräckligt med material för att tolka 

och analysera. Att få fram lämpligt urval av respondenter är inte en oproblematisk process. I 

ett relativt tidigt stadie av studien var jag tvungen att bestämma vilka som skulle intervjuas 

och huruvida de var tillgängliga eller inte.80 Genom en kontakt via mitt sociala nätverk kom 

jag i kontakt med en person som varit på insats för Försvarsmakten i Afghanistan under den 

angivna tiden studien avser. Denna person kunde sedan rekommendera flera personer som 

varit i Afghanistan för Försvarsmaktens räkning. Några av de personer som rekommenderades 

kontaktades med en förfrågning om de var intresserade av att delta i studien. Denna urvalstyp 

kallas snöbollsurval.81 Nedan presenteras en genomgång av intervjupersoner utifrån följande: 

kön man/kvinna, ålder, civil status, antal insatser för Försvarsmakten och tidpunkt för insats i 

Afghanistan. Samtliga interljuvpersoner har befunnit sig i en eller samtliga delar av de fyra 

provinserna Sverige hade ledningsansvaret över.  

 

Respondent 1 Kvinna, 30-års ålder, frånskild, antal insatser för 

FM 1, tidpunkt för insats 2008–2009 

Respondent 2 Man, 40-års ålder, frånskild, antal insatser för FM 

4, 1 i civilregi,  

tidpunkt för insats 2010 

Respondent 3 Kvinna, 30-års ålder, Sambo, insatser för FM 1, 

tidpunkt för insats 2010 

                                                 
78Dalen, 2015:58 
79Dalen, 2015:58 
80Dalen, 2015:60 
81David & Sutton, 2017:197   
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Respondent 4 

 

Man, 40-års ålder, sambo, insatser för FM 2, 

tidpunkt för insats 2009 

Respondent 5 Man, 40-års ålder, frånskild, insatser för FM 4, 

tidpunkt för insats 2008 & 2012 

 

 

3.4 Datainsamling och Databearbetning 

 

Data har samlats in via semi-strukturerade interjuver som följt en välutarbetad intervjuguide. 

Valet av metod för att samla in data från kvalitativa intervjuer utifrån en intervjuguide som är 

uppbyggd kring centrala teman och frågor som syftar att omfatta de viktigaste områdena för 

studien (se bilaga 1 intervjuguide)82. För att minimera att det skulle uppstå otydlighet för mig 

som intervjuare och respondenterna användes en väl genomtänkt intervjuguide vilket är ett 

centralt verktyg i semi-strukturerade intervjuer. Studiens insamlade material har analyserats 

och bearbetats med hjälp av kodning och meningskoncentrering vilket är en kvalitativ metod 

som utifrån studiens, syfte, frågeställningar, och empiri bedömts vara väl användbar som 

analysmetod för denna studie.83  

 

Analysarbetet började med att samtliga transkriberingar lästes igenom ett flertal gånger. Syftet 

med att läsa igenom transkriberingarna fler än en gång var till en början för att få en förståelse 

för transkriberingarnas innehåll. Nästa steg var att skapa en matris för de nyckelord och 

meningar som var av betydelse för studiens syfte. När kodning påbörjades i arbetsprocessen 

synliggjordes likheter och skillnader i de nyckelord och meningar som markerats. Meningar, 

enheter och ord markerades från samtliga respondenternas intervjusvar. 

Meningskoncentrering har utvecklats utifrån den fenomenologiska filosofins grund. Detta 

innebär att meningskoncentrering som analysmetod har sitt fokus på att omvandla meningar 

och citat från intervjupersoner till kortare och mer koncisa formuleringar. Långa uttalanden 

pressas ihop till en kortare beskrivning och det centrala/relevanta innebörden omformuleras 

med färre ord i ett stycke.84 Samtliga markeringar gjordes med en neonfärgad 

markeringspenna. Rent visuellt blev det enklare att kunna klustra ihop samtliga markeringar 

för att sedan kunna göra en kategorisering av det markerade materialet. Från att ha börjat 

                                                 
82Dalen, 2015:35–36 
83Dalen, 2015 
84Kvale & Brinkmann, 2009 
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kategorisera ord och meningsenheterna i kluster blev det möjligt att identifiera potentiella 

teman för resultatdel. Efter att ha framställt ett första utkast av kategorier lästes samtliga 

transkriberingar igenom igen för att dubbelkollat kodningsarbetet och kunna göra en sista 

bedömning kring att kategorierna haft en röd tråd och därmed identifierat rätt kategorier. Sista 

steget blev sedan att framställa slutgiltiga teman med tillhörande sub-teman. 

 

3.5 Operationalisering 

 

Vid operationalisering av teori används följande tre begrepp i resultat och diskussionsdel: 

risk, riskförståelse och riskperception. Sambandet mellan uppfattning av risk samt 

riskförståelse är att en individs riskförståelse enligt tidigare forskning påverkar individen i 

valet att delta i en internationell insats i ett högriskområde.85 Soldaterna fattar således ett 

beslut att åka iväg fast det finns risker på plats som de är medvetna om, de fattar beslutet att 

åka utifrån den befintliga kunskapen samt sin egen sociala kontext.86 Oberoende variabler 

som den sociala och geografiska kontexten samt den egna riskperceptionen konstruerar 

således individer sin riskförståelse. Den sociala och geografiska kontexten som individen 

sedan befinner sig i påverkar inställningen till vilka risker hen tycker är acceptabelt att utsätta 

sig för, hur förberedd hen är på olika kriser och hur hen uppfattar varningssignaler.  

 

Detta kan konstrueras i följande exempel avseende hur en individ både har en riskförståelse 

och en riskuppfattning: En person kan ha förståelse för de risker som finns vid användning av 

narkotika. På så sätt har personen en förståelse för narkotikaanvändningens påföljder, i detta 

samband synliggörs personens riskuppfattning. Om personen fortsätter att använda narkotika 

bedömer ändå hen att det är värt risken. Personens riskuppfattning blir också ”accepterad” om 

flertalet vänner i också använder narkotika. När risken blir accepterad har personen också en 

riskförståelse.87 Centralt inom riskförståelsebegreppet är hur individen skapar mening genom 

meningsstruktur. Meningsstrukturen använder individen sig av som grund för själva 

riskförståelsen.88 Meningsstruktur är ett uttryck för en individs förståelse och innefattar 

individens medvetna eller omedvetna tolkning av risk. Det är individens riskförståelse och 

                                                 
85Wall, 2010 
86Wall, 2010; Olofsson & Rashid, 2011 
87Olofsson & Öhman, 2009:275-276. 
88Olofsson & Öhman, 2009:275-276. 
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den meningsstruktur som sedan kan förklara individens beteende 89 Meningsstruktur inom 

begreppet riskförståelse sammankopplas till följande punkter, 

 

 Egna erfarenheter – En individ använder tidigare erfarenheter för att förstå och göra 

en värdering av en risk vilket även får effekt för hur individen ska förhålla sig till 

risken.90  

 Individuell/kollektiv orientering – Individen utgår delvis från sina egna värderingar 

och uppfattningar vid bedömning av olika risker samt de gemensamma normer och 

värderingar som finns inom samhället.91 

 Platsanknytning – Innefattar fyra skilda perspektiv, yttre förhållanden, ömsesidigt 

beroende, sociala tillhörighet och värdegemenskap. En individ tolkar sedan risker i 

relation till perspektiven. Hur individen bedömer och värderar risk påverkas av vilket 

plats individen befinner sig i.92  

 Yttre förhållanden – Beroende på var individen befinner sig fysisk (den specifika 

platsen) påverkar individen när individen tänker på en risk.93  

 Ömsesidigt beroende/symbios – Individen samspelar med andra individer i samhället 

både direkt och indirekt i sin omgivning vilket skapar ett ömsesidigt beroende. Den 

sociala konstruktionen innebär att individen måste förhålla sig till andra individers 

agerande.94 

 

Vidare präglas riskperception av en individs sociala och samhälleliga kontext, som i sin tur 

påverkas av ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.95 Riskperception innefattar i stort 

sett allt i individens sociala värld, till exempel kan riskperception påverkas av faktorer som 

grupptillhörighet och tillit.96 På grund av att individens riskperception är subjektiv och kan 

skilja sig ifrån experternas objektiva riskbedömningar,97 är operationaliseringen av samtliga 

tre begrepp av relevans för att belysa individens motiv i relation till hur de subjektivt 

uppfattar och hanterar risker.98 I syfte att kunna besvara studiens ändamål kommer 

riskperception som ett centralt begrepp att förtydligas i relation till att en individs 

                                                 
89Olofsson & Öhman, 2009:275-276. 
90Wall, 2010:10 
91Wall, 2010:738-739 
92Wall, 2010:12 
93Wall, 2010:12-13 
94Wall, 2010:41 
95Öhman & Olofsson, 2006. Wall, 2010; Olofsson & Rashid, 2011 
96Wall, 2010; Olofsson & Rashid, 2011 
97Olofsson, 2009:41–42 
98Olofsson, 2009: 42-43 
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riskperception påverkas av vilken omgivning hen befinner sig i. Detta perspektiv appliceras 

på resultat och diskussionsmaterial för att se hur individens riskperception kan förändras när 

individen befinner sig på plats i Afghanistan i förhållande till innan avresan.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt  

 

Studien följer Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.99 Den första av de fyra etiska aspekterna är Informationskravet som beskriver 

att studiens deltagare skall vara informerade om undersökningens syfte och struktur.100 

Samtyckeskravet avser att forskaren inhämtar deltagarnas uppgifter och får samtycke till 

deltagandet, deltagaren skall veta att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt 

att avsluta medverkan. Det är även viktigt att försöka komma överens om någon form av 

skriftligt tillstånd för att undvika framtida missförstånd. Konfidentialitetskravet avser den data 

som intervjupersonerna bidrar med, att den inte kommer kunna kopplas till 

intervjupersonerna.101 I denna studie har försiktighetsåtgärder vidtagits genom att till exempel 

att inte nämna något i analysen som kan härledas tillbaka till respondenten. Konfidentialitet 

avser anonymitet.102 Sista kravet är nyttjandekravet som beskriver att forskaren endast får 

använda data från respondenterna för studiens ändamål.  

                                                 
99Bryman, 2011 
100Kvale & Brinkmann, 2009 
101Ibid 
102Dalen, 2015:22 
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4 Resultat 

 

Frågan kring varför någon skulle åka till ett krigsområde eller konfliktdrabbad nation är nog 

en många vill ställa. I denna studie intervjuades fem olika personer som på egen hand valde 

att fara ner till krigs/-och konfliktdrabbade Afghanistan. Vid insamling av data och under 

analysprocessen identifierades tre huvudteman med följande underkategorier som utgör denna 

resultatdel. 

4.1 Det naturliga steget 

 

Respondenterna hade genomgående liknande tankesätt och reflektioner kring sina 

utlandstjänster. Oavsett vilka typer at skarpa situationer de valde att utsätta sig för var de i 

slutändan mottagare för psykisk påfrestning och hög arbetsbelastning. I slutdelen av 

intervjuerna fick respondenterna sammanfatta sina reflektioner och ge sig själv ett tips, om de 

kunde gå tillbaka i tiden och tala med sig själv. Beroende på vilket tips, respondenterna valde 

att ge sitt yngre jag, grundade det sig i ursprungstankarna varför de valde att åka från första 

början. Vad som framkom under intervjuerna var att de gemensamt upplevde spänning att få 

genomföra och erfara ett fenomen som de tränats för hela livet: krig. Respondenterna menade 

på att utlandstjänstgöringen var ett naturligt nästa steg och etapp i den egna utvecklingen. 

Vidare delade respondenterna samma beskrivning av sig själva, att dem passade in i 

kravprofilen för den typ av individ som skulle vara motiverad till att åka på ett farligt 

uppdrag.  

”Jag motiverades nog av att, dels var det ju efter värnplikten och beredskapsår 

och då var det ju att man ska väl ändå prova det som man har tränat för, skarpt 

och på riktigt då än bara övningsserierna.” Respondent 1  

Respondenterna menade också att det själva upplevde sig som pålästa och hade relativt bra 

koll på Afghanistan. Landet i sig framstod som en motivationsfaktor till följd av att det fanns 

en möjlighet att göra skillnad på riktigt. 3 av 5 respondenterna menade också på att de fick 

”chansen” att åka efter att ha blivit tillfrågade, som visade också på en slags nyfikenhet 

samtidigt som 2 av 5 respondenter belyste att de inte upplevde att det fanns ett val att stanna. 

 



 

 

26 

”Ja, jag hade ju det i min anställning att jag måste, egentligen. Att jag inte kunde 

säga nej. Jag lyckades förhandla ned då så att jag kunde göra en halv mission - 

en halv insats då. Så att jag var nere i Afghanistan i tre och en halv månad istället 

för sju” Respondent 2 ”Det ingår ju nånstans i det yrkesval som jag har gjort och 

varit beredd på att åka utomlands.” Respondent 3 

 

4.1.1 Förberedelsen inför en nyanserad bild 

 

Respondenterna förmedlare att de i grunden upplevde att de fick den träning och den 

information som behövdes för att i praktiken stationeras i ett land som Afghanistan. I grunden 

menade respondenterna således att de var medvetna på vad dem gav sig in i, däremot svängde 

några av respondenterna i den egna reflektionen, kring huruvida om något hade kunnat göras 

bättre på förhand innan de åkte. I slutskedet av intervjuerna menade 1 respondent att hen 

förberedde sig inför en nyanserad bild. Att den bild som förmedlades på samtliga 

föreläsningar, seminarium, och utbildningar var annan än den som upplevdes på plats.  

 

”Den bilden som vi hade under utbildningen och förberedelsetiden var ju en 

annan än den som vi fick när vi väl kom ner.” Respondent 4 

 

Samtidigt menade 3 av respondenterna att vissa element inte överensstämde med vad de fick 

uppleva i praktiken, men att detta var något de själva såg var svårt att förutse till följd av att 

hotbilder i allmänt förändras. 

 

”Jag visste nog vilka risker det var. Sedan i vilken utsträckning dem kom i …Plus 

att när du är där nere då lever du i den bubblan hela tiden… jag hade ingen 

orealistisk bild eller att det var några andra hotbilder utan jag visste ju vilka 

hotbilder som det handlade om.” Respondent 3   

 

I allmänt, beroende på vilket syfte respondenterna hade under sitt uppdrag, upplevde de att 

den egna inställningen inte förändrades under förberedelsetiden (till landet) eller under 

utbildningen. Beroende på hur hotbilden såg ut, anpassades också de förberedande 

utbildningarna. Respondent 4 tjänstgjorde bland annat inom psykologiska operationer där hen 

fick ta del av fördjupade utbildningar inom religion, kultur och historia eftersom uppdraget 
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anammat kommunikation, framförallt med civilbefolkning men även med fiender. På så sätt 

upplevde Respondent 4 att hen var tillräckligt insatt i kulturen och landet till följd av olika 

föreläsningar med Imaner, kulturvetare och historiker. Respondenterna lyfte fram att soldater 

som är mindre erfarna har tränat hela sin yrkeskarriär för ett fenomen som aldrig riktigt går at 

beskriva eller förstå tills att det erfarits. På så sätt menade respondenterna att de förberedde 

inför en mission eller ett uppdrag som i grunden kunde upplevas som nyanserat. Oavsett 

vilken kunskap, erfarenhet eller vilken information de fått ta del av är det ingen som kan 

förbereda sig för hur ett ”krig” skall kännas tills att individen själv står mitt i kaoset. På 

samma sätt som respondenterna menade att risker aldrig går att eliminera enades de om att 

dem ändå hade ”bra koll på läget”. Vardagen blev sedan något de anpassade på plats beroende 

på föreliggande risker. Respondent 5 som satt på mycket erfarenhet och fler än 1 tjänstgöring 

utomlands upplevde bland annat inget spår av någon nyansering och menade på att han var 

mer än väl förberedd. 

 

”Den första missionen i Afghanistan hade jag dels en vanlig missionsutbildning 

under ett antal månader, men sen hade jag även deltagit i den Nordiska 

Stridsgruppen 08 NBG 08. Och det va ett halvårs utbildning och ett halvårs 

beredskap, på det fortsatte utbildningen tills att det var dags att åka till 

Afghanistan.” Respondent 5     

 

4.1.2 Punktvis rätt mediabevakning 

 

Samtliga respondenter beskriver sin erfarenhet om utlandsstationeringen under en tidsram 

2008–2012. Under denna period började Afghanistan bli mer oroligt runt 2008, nådde klimax 

runt 2010 (då två svenskar dessutom blev mördade) samt att oroligheterna bröt ut ordentligt 

efter 9/11. Respondenterna som var där 2008 menade på att mediatäckningen som gjordes då 

var, i jämförelse med 2011, relativt lugn och ”rätt”. För de respondenter som anlände till 

Afghanistan efter 2008 lyftes medieperspektivet fram som felaktigt och undermåligt. Till stor 

del för att verkligheten på plats är mer komplex än vad någon som endast observerar någonsin 

skulle kunna beskriva. 

 

”Det var ju debatt och så. Och det var ju just när jag skulle börja min 

missionsutbildning så dog ju två officerare i Afghanistan så det var ju ganska 
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mycket debatt kring det. Och det är klart att man läste och så, men sen så är det 

ju en ganska smal bild som levereras liksom.” Respondent 3 

 

Vidare fortsätter Respondent 3, 

 

”Dels så fick vi information om läget där och sen så kanske man ändå inte trodde 

att det var fullt sån hets som det va. Men det började ju hetta till där nere, jag 

menar det va ju tydligt. Vi hade ju två officerare som dog precis innan vi skulle 

åka ner så att…Det är ju en tydlig indikation på risken som finns där och att 

striderna ökade och så vidare. Och sen så ökade hotbilden väldigt mycket under 

tiden vi var där också. Det var ju en högre hotbild i slutet av missionen än i 

början när man åkte ner. Men det va ett riskfyllt uppdrag.” Respondent 3   

 

Att svenska medier bidrog med vad som ansågs vara en punktvis rätt täckning av området höll 

Respondent 3 fast vid relativt bra. De andra respondenterna menade på att de upplevde 

mediabilden som relativt sanningsenlig med hur hotbilden såg ut innan de åkte ner. Däremot 

menade 4 av 5 att hotbilden fort förändrades när de väl var på plats och att svängningen av 

risker och potentiell fara inte var något som framkom i medier. 

 

”Jag får nog säga att den bilden som media speglade om Afghanistan innan vi 

åkte dit stämde ganska bra överens med den bilden som va när vi kom dit, fast det 

gick inte många veckor efter att vi kom dit som det förändrades drastiskt. Så att 

jag får nog hålla med att det stämde ganska bra överens, den enda 

verklighetsbilden jag hade och fick av hur det rapporterades just då.” Respondent 

4        

 

4.1.3 Sammanfattning av uppfattning kring risk 

 

Samtliga respondenter understrykte att de upplevde sig som väl förberedda inför sitt uppdrag 

och att de kände sig pålästa om Afghanistan. Insamlade data pekar på att respondenterna hade 

en förväntad bild av hur uppdraget skulle te sig och vad det skulle innebära. I relation till 

studiens teori, där risk ses på något som möjligen kan inträffa i framtiden eller inte, tog 

respondenterna relativt ”lätt” på vad som kunde inträffa men som nödvändigtvis inte skulle 
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inträffa. Anledningen till detta är för att när respondenterna väl var på plats är de eniga i att 

uppfattning kring risk tog en annan vändning till följd av en förändrad hotbild. I form av 

vilken typ av riskuppfattning respondenterna påvisade i det insamlade materialet lyfts den 

fram som påtaglig i form av att respondenterna uppvisade en stor medvetenhet kring landets 

konflikter, och vilka risker uppdraget skulle innebära. Vid användning av begreppet risk, som 

används i studiens teoretiska referensram, skiljer individen på verkligheten och möjligheten 

av att något skall inträffa. Med koppling till respondenternas uppfattning av risk kan det 

därför vara som så att hotbilden upplevdes som förändrad för att verkligheten i Afghanistan (i 

praktiken) var mer komplex från start. Trots att samtliga respondenter upplevde att den 

utbildning och träning de genomgått gjorde dem väl förberedda belyste Respondent 2 att det 

fanns en komplexitet i relationerna som inte lyfts fram i den utsträckning som den borde 

gjorts på hemmaplan. I relation till studiens teori menade respondenterna på att möjligheten 

för att något skulle inträffa faktiskt blev större när de väl var på plats. Anledningen till detta är 

för att de med ”nya ögon” fick se komplexiteten mellan politik, det militära och de civila. 

Komplexiteten mellan de tre belystes således i annan dager än vad soldaterna fått till sig 

under utbildningen.  

 

4.2 Skarpt läge 

 

I respondenternas svar framkommer det att uppdraget i Afghanistan innebar en annan typ av 

verklighet som de inte riktigt till fullo kunde förbereda sig på. En anledning till detta var på 

grund av inre hot såväl som yttre hot, som i sin tur innebar en hög grad av psykisk påfrestning 

och stor arbetsbelastning.  

 

4.2.1 En falsk trygghet 

 

Enligt respondenterna var säkerheten på plats av god natur när de talade om hur 

boendesituationen såg ut. Bakom stängda murar fanns en upplevelse av tillhörighet såväl som 

känslan att soldaterna skyddade varandra. Respondenterna menade på att de upplevde sig som 

”relativt” trygga då de bodde på en camp. Runt campen fanns camp-skydd som var rätt 

välutvecklat och höjden på det var att insidan innehöll flertalet tränade soldater. Däremot 

fanns ändå en oro kring hur yttre faktorer kunde påverka säkerheten på insidan. I slutändan 
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menade respondenterna att dem i praktiken hade en mur runtomkring sig och att de vaktade 

sig själva. 

 

”Vi var ju liksom mitt i smeten. Och var ju i strider och…ah, vi var ju och störde 

talibanerna där så där hände det ju en hel del.” Respondent 3      

 

Campen i sig bestod av baracker, hopbyggda tält vilket innebar att boendefördelningen mellan 

soldaterna kunde se olika ut. I vissa fall bodde soldaterna tre och tre i små rum med 

gemensam dusch och toalett. Respondenterna var också eniga om att mesta delen av 

arbetstiden skulle spenderas på campen. Till följd av omfattningen av tid på campen menade 

bland annat Respondent 1 att hen till en början upplevde hotbilden som lägre än vad som 

informerats kring. Problematiken var dock, som respondenterna belyste, att lugnet i campen 

försvann så fort ett larm gått kring att en hotfull situation kunde uppstå.  

 

”…så det största hotet som jag upplevde på det sättet var ju när dom spärrade av 

campen för att det hade stannat en lastbil utanför som man inte hade någon koll 

på och man misstänkte att den kunde vara på något sätt riggad. Sen var den inte 

det och det gick över.” Respondent 1 

 

Att allt stannade när en bil stod parkerad utanför eller dylikt menade respondenterna på var 

situationer som kunde innebära skarpa lägen. Respondenterna beskriver att dessa situationer 

ledde till viss nivå av pulshöjning, att de blev mer vaksamma på sin omgivning. Vidare 

beskrev även Respondent 4 att under den tid som hen tjänstgjorde förekom det flertalet olika 

situationer utanför campen som var hotfulla, framförallt det stora antalet självmordsbombare i 

fordon som befann sig inte många minuter bort från campen. Respondenterna beskrev således 

dessa typer av stora kontraster och kravet på att ständigt vara medveten och redo. I viss mån 

talade de om en falsk trygghet. En falsk trygghet vars påfrestning ledde till utmattning. 3 av 5 

respondenter talade öppet om en påtaglig stress och 1 av 5 respondenter var tydlig med att hen 

lider av PTSD.   
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4.2.2 Det yttre hotet 

 

Respondenterna menade på att trots den psykiska påfrestning som representerade ett inre hot, 

tog den höga arbetsbelastningen och psykiska ohälsan fart från de yttre hot och risker som 

soldaterna utsattes för. Respondenter är eniga i att beskriva IED (Improvised Explosive 

Device) som det primära hotet, och risker svåra att förebygga/eliminera.  

 

”Det var ju framförallt IED-hot och hot av direkt beskjutning. Det förekom ju 

såna fall. Vi hade ju under 2010 så var det tre svenskar som stupade och 

ytterligare många, eller många- ytterligare ett antal blev ju sårade, varav två blev 

av med ett eller flera ben. Så det var ett påtagligt hot.” Respondent 2     

 

Vidare beskrevs närvaron utanför campen som ett annat hot, där framförallt bilkörningen lyfts 

fram av tre respondenter. Vidare talar även två respondenter om hur påtagligt farlig 

situationen med lokalbefolkningen kunde bli.  

 

”Alltså varje gång jag åkte ut så kände jag ju nån form av anspänning på grund 

av det reella hotet som var både gällande IED och komplexa attacker i 

överhuvudtaget då kombinerat vapen, IED och påskjutningar och det inträffade ju 

titt som tätt.” Respondent 2                         

Utanför campen upplevde respondenterna således att de var påtagligt otrygga till följd av att 

utsidan var förknippad med stora risker med direkt koppling av att kollegor tidigare hamnat i 

strid, eller att de själva hade erfarit det alternativt att sannolikheten var stor för att något 

skulle ske.  

”Kopplat till att vi hamnat i strid ett antal gånger, varit nära att köra över 

vägbomber ett antal gånger, minor, blivit påskjutna och…Det är ju utifrån mina 

upplevelser, men sen så skedde det ju andra i andra enheter och förband runt 

omkring oss, dagligen är väl att ta i men flera gånger i veckan utslaget över tiden 

som vi var där. Och det är ju onekligen en ganska otrygg situation även om det 

kanske inte påverkar ens förmåga att lösa en uppgift så finns rädslan och 

osäkerheten där helt klart.” Respondent 4  
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Osäkerheten kring hur soldaterna skulle hantera situationer i skarpa lägen innebar onekligen 

en psykisk stress. Respondent 4 beskrev en farlig situation där patrullen kommit körandes 

längs den enda asfaltsvägen i Afghanistan. De hade kommit rätt in i en situation där en 

överfull buss kolliderat med en långtradare. På platsen låg det döda och skadade människor 

överallt. Respondent 4 beskrev att hen fick i uppgift att bevaka och spärra av vägen medan 

fler människor strömmade in från olika håll i syfte att hjälpa till. Inledningsvis var det kaos 

men representerade en situation som snabbt blev hotfull. De människor som var runtomkring 

uppvisade hotfulla attityder och visade ingen respekt för det räddningsarbete som pågick.  

”Det finns en asfalterad väg och den är avstängd. Jag skojar inte… Har du varit i 

Afghanistan? Nej, okej. Men det finns ju en asfalterad väg i hela Afghanistan liksom, 

är den avstängd så blir det dålig stämning. Men sen så slutade det komma bilar och 

helt plötsligt så är vägen öde. Är det nånting som är ett riktigt, riktigt dåligt tecken i 

det landet så är det brist på trafik och människor. Varför är det helt plötsligt inga 

bilar när det alldeles nyss var typ hundra bilar? Folk liksom tuta, gapa och skrek 

och nu är det tomt på vägen. Och sen kommer det en bil farandes i ganska hög fart. 

Det blir en väldigt, väldigt hotfull situation.” Respondent 4  

Respondent 4 menade på att det fanns en stor sannolikhet att bilen i hög fart representerade 

det faktum att en självmordsbombare var i närheten och på väg mot det avspärrade området.  

”Så att jag hinner gå så långt att jag säkrar av och lägger röd-punkten där 

föraren befinner sig och är precis redo att trycka av när bilen tvärnitar och jag då 

ser en familj, en äldre förare som inte har sett att vi står mitt på vägen och 

signalerar… situationen var hotfull…det hann tänkas väldigt mycket kring vilken 

typ av beslut man ska fatta, om man ska lägga ett halvt KSP (kulspruta) band in i 

den där bilen eller inte, och vad konsekvenserna skulle bli om man gör det eller 

inte gör det.” Respondent 4 

4.2.3 Ett farligt dubbelspel 

 

Respondenterna beskriver relationen till lokala myndigheter och civilbefolkningen som 

komplex. Olika förband arbetade olika mycket med lokal befolkning, lokalpolisen och militär. 

På ytan beskrevs relationen som jättegod, där myndigheter och befolkning samarbetar och 

”vill” samarbeta. Respondenterna menar på att denna ”fasad” är påtaglig och att lojaliteten 
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svänger fort. Myndigheterna och befolkningen är fullt medvetna och går direkt till 

motståndarsidan och berättar den information de fått.  

 

”Myndigheterna där var ju väldigt outvecklade. Det var ju en del av våran 

uppgift att stödja dom och utveckla dom. Men man visste ju aldrig vilka som var 

skurkar eller inte så. Dom två svenskar som blev skjutna i början på 2010 blev ju 

skjutna av folk i afghansk polisuniform så att.…” Respondent 2      

 

Respondent 5 beskriver kontakten med de lokala på plats som okej. De få kontakter hen hade 

med lokala myndigheter var bra och representerade någorlunda fungerande kontakter. 

Däremot menade Respondent 5 på att utbildningsnivån på kontakterna, polisen i det här fallet, 

var undermålig vilket resulterade i att de svenska soldaterna själva var tvungna att lägga sig 

på en högre nivå av bevakning. Vidare beskriver respondent 3 en hög grad av korruption och 

att det var en faktor som minskade möjligheten till att lita på den lokala omgivningen. 

 

”Alltså, bra…nja. Det kan jag väl inte säga (skrattar). Alltså man kan ju inte lita 

på…Det är ju väldigt korrupt och så. Så det är ju svårt och…Vi ska ju samarbeta 

med polisen, ANA- militären är ju bättre än ANP- polisen. Men…ah. Man kan ju 

inte lägga nån säkerhet i… Att man får lita på sig själv liksom i slutändan för man 

vet ju inte…ah.” Respondent 3 

 

Respondenterna var eniga om att det krävdes en stor bevakning, trots ”hjälp” från den lokala 

omgivningen. Den lokala omgivningen kunde ibland innebära att bevakningen blev svårare än 

vad den behövde vara. Inslag av osäkerhet och tillitsproblem lyftes fram i samtliga intervjuer. 

Att kontakten till mestadels var bra men att de lokala myndigheterna och civilbefolkningen 

inte gick att lita på. Vidare fanns en extra oro i attityden gentemot myndigheterna då två 

svenskar 2010 omkommit. Respondent 2 beskriver att hen befann sig på ett uppdrag, på 

samma plats där de två svenska soldaterna blivit mördade, och på samma sätt fick uppleva en 

hotfull situation.  

 

”Det är mitt i natten, påtagligt IED-hot, jag ska göra link-up med min 

ställföreträdare ute i ett av dom värsta områdena i regionen… vi skulle vara 

vaksamma på en halvskurk på en polisstation där (namn) och (namn) blev 
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skjutna. Eld öppnades och fiender sköt en salva i våran riktning. Jag har en 

fordonsflagga hemma, det blev hål iden.” Respondent 4 

 

Slutligen beskriver även Respondent 1 att det farliga dubbelspelet som representerade 

relationen till lokala myndigheter och de civila också i viss mån kunde innebära risker i 

informationssäkerhet. I en viss del av campen tilläts lokala handelsmän att besöka soldaterna. 

De lokala handelsmännen gjorde man olika affärer med.  

I dessa situationer gällde det att ha koll då det inte var önskvärt att ha någon på ”insidan” som 

kunde sitta och lyssna och förstå vad som sades (bland annat mellan soldaterna).  

 

”Det är ju inte alla som vill det som ISAF vill liksom, utan dom vill ju att det ska 

gå bra för dom själva som politiker eller som affärsmän eller poliser. Dom vill 

såklart att vi ska jobba för just dom och deras intressen, att det gynnar dom.” 

Respondent 1 

 

Problematiken med att dessa besökare kunde ha en möjlighet att förstå och/-eller avlyssna vad 

som pratades om inne på campen kunde innebära en säkerhetsrisk i relation till 

informationssäkerhet. 

 

4.2.4 Rälsmålsbanan 

 

Ett annat yttre hot som beskrivs av respondenterna var landets trafiksituation. 

Trafiksituationen var också ett element de i förberedande utbildningar inte fått ta tillräcklig 

del utav vilket resulterade i att de inte var förberedda på hur trafikens koppling till det militära 

uppdraget faktiskt såg ut, och framförallt hur det kom att påverka uppdraget. Respondenterna 

beskriver att bilkörning i Afghanistan inte var hälsosamt. Trafiken i relation till det militära 

uppdraget kunde innebära stress och psykisk påfrestning såväl som att fordonen rent fysiskt 

fick ta smällar till följd av kvalitet på vägar, stupraviner och så vidare. Respondenterna enades 

om att det var livsfarligt att köra bil i Afghanistan. Dels när de körde bilen, men sedan när de 

stod utanför nån politikers bostad eller utanför hyddan med vetskapen att någon hade ”koll på 

dem”. Respondenterna menade på att fienderna alltid visste vad de gjorde och att det därför 

förekom eldöverfall och självmordsbombare i regelbunden takt. Pressen av att konstant hålla 
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koll på sin omgivning för att kunna förebygga eventuella hot och kunna möta eventuella hot 

var således stor. 

 

“Men när man lämnade campen var det ju en helt annan historia och vi hade ju 

områden som var praktiskt taget rälsmålsbana, så kör man där så skjuter dom på 

dig. Så att risknivån gick ju från behaglig till extrem inom loppet av ett par meter 

så fort som man lämnade.” Respondent 4 

 

Respondent 3 menar på att ett steg utanför campen innebar ett steg in på ingenmansland, där 

lagar och regler var obefintliga. I detta ingenmansland blev soldater beskjutna titt som tätt, 

som vid beskjutning var tvungna att besvara elden. Risker kring beskjutning var högaktuella 

utanför campen oavsett till fots eller om soldaterna färdades i fordon.  

 

”…när man framrycker väster om ett ställe där man alltid hamnar i tics som det 

heter Troops in Contacts, då var det också mycket vägbomber och ofta 

beskjutningar. Ja, alltså egentligen så fort man lämnar campen så var man ju 

utsatt för en större risk och särskilt när vi va i det området där vi jobbade mest, 

där var det ett starkt talibanfäste.” Respondent 3      

 

4.2.5 Hanterbarheten av risker på plats 

 

Den upplevda bilden skiljer sig en aning från den som soldaterna hade med sig första dagen 

på jobbet. Respondenterna markerar att yrket i sig handlar om att kunna hantera risker på 

plats, lösa problem och anpassa uppdatera sitt arbetssätt beroende på hur hotbilden ser ut.  

 

”Så egentligen va det ju konstant och en konstant oro eller vad man ska säga om 

alla skulle ta sig hem den dan. Det va ju det. Men det lär man sig ju att leva 

med.” Respondent 3 

 

Vad respondenterna enades om, oavsett erfarenhet eller antal utlandsuppdrag, var att den 

konstanta oron och vad den kan resultera i (psykisk ohälsa) är en risk i sig som är svår att 

förebygga. Detta var i sin tur speciellt påtagligt om soldaten var mindre erfaren. Det är ingen 

som vet hur hen kommer att hantera vad en soldat i teorin tränats för i hela sitt liv. I praktiken 
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måste hen uppleva och lära sig detta på plats. På samma sätt går det att göra ett proaktivt 

arbete i att utveckla sin kunskap kring IED som var det absolut största hotet mellan 2008–

2012, men som respondenterna menade ”smäller det så smäller det”. I stundens hetta och i de 

skarpa lägen soldaterna upplevt och erfarit menade de på att ett sådant enormt fokus låg på 

”att klara uppgiften”, och att detta tar över ens tankegång. Detta kombinerat med ett 

adrenalinpåslag, är det absolut viktigaste och det som faktiskt visar på att soldaten är redo för 

strid och förberedd inför de risker som alltid funnits. Respondent 3 menade på att riskerna, 

om dem spaltades upp i en punktlista, var punkter soldaterna var förberedda på. Sen huruvida 

riskerna faktiskt skulle vara så frekventa, var något som soldaterna fick hantera på plats (då 

frekvensen inte var något soldaterna var förberedda på).  

Samtliga respondenter menade på att vetskapen om incidenter och talibaner i området med 

onda avsikter varit känt sedan innan, men ”överraskning” kunde då istället vara att talibanerna 

var så många, så aktiva och offensiva.  

 

”Jag hade nog ändå underskattat vissa risker kanske. Men…alltså den hotbilds-

ökningen som skedde när jag var nere visste jag ju inte att den skulle ske. Men 

den hotbild som var när jag kom ner från början…det blev ju förstärkt. Alltså 

talibanerna fick ju förstärkningar och fick… att från att ha varit mer ekonomiskt 

drivna till att bli mer ideologiskt drivna och det påverkade ju hur dom uppträdde, 

vilka risker dom var beredda på att ta och det påverkade ju riskerna för oss.” 

Respondent 3 

 

4.3 After-Action review 

 

Erfarenheten av utlandsstationeringen påverkade riskbedömning hos respondenterna på så sätt 

att de blivit mer observanta på sin omgivning, fått högre riskmedvetenhet och lägger mer 

fokus på att bedöma situationer och risksituationer än vad de gjort innan. 

 

“Risker går definitivt att förebygga med träning och agerande på plats. 

Utrustning, utbildning men framförallt rätt mindset när man är där. Men det går 

ju aldrig att eliminera risker i ett krigsområde, helt enkelt för att är det inte 

tillräckligt farligt så skickar man ju inte dit soldater.” Respondent 4         
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I en after-action review menade respondenterna på att man som soldat lär sig coping-skills på 

plats. För att hantera risker, reflektera kring syn på risker lär sig soldater speciella typer av 

tankegångar för att klara av sitt uppdrag. Respondent 2 menade bland annat på att hen lärt sig 

att raljera, lärt sig att hantera och minimera rädslor. Att åka på ett utlandsuppdrag till ett krigs- 

och konfliktdrabbat område tar utbildning i teori kring riskhantering och sätter det i praktiken 

på ett sätt som handlar om att lära sig vara vaksam och knäcka koden kring hur de egna 

känslorna skall hanteras på ett sätt som gör uppdraget i sin hanterbart. Vidare fick samtliga 

respondenter ge svar på deras upplevelse av trygghet. De flesta försökte ge en konkret 

definition på begreppet, men gemensamt identifierades likheter i deras svar vid insamling av 

data. I den egna reflektionen menade respondenterna på att trygghet är något som kommer 

inifrån.  

”Trygg är förtroende för mig själv och organisationen att vi har möjligheten att 

hantera alla eller dom flesta åtminstone, tänkbara situationer. Det är tryggt.” 

Respondent 2 

 

Respondenterna menade på att soldater som framgångsrikt skall genomföra en utlandstjänst i 

länder som Afghanistan måste vara psykiskt stabila, lugna, förberedda i olika områden som 

god fysisk såväl som att erhålla kunskaper i kommunikation, kultur och historia. Desto mer 

förberedd soldaten är leder till att hen känner sig tryggare.  

 

”…en inre känsla av att man har kontroll och att man kanske kan lösa dom 

problem som man möter. Alltså det är ju en inre trygghet i sig själv att oavsett vad 

jag utsätts för eller vart jag är så kan jag hantera en uppkommen situation, om 

man skulle säga en trygghet i sin befattning till exempel.” Respondent 1 

 

Ingen av respondenterna ångrade att de tackat ja till att åka på sitt uppdrag. De flesta menar 

på att uppdraget har varit en givande erfarenhet. Däremot hanterar respondenterna 

efterdyningarna av uppdraget på olika sätt. 

 

4.3.1 Sammanfattning av soldaternas riskförståelse och riskperception 

 

I relation till studiens teori framkommer det att respondenternas riskförståelse har 

anknytning till liknande perspektiv kring meningsstrukturer. Samtliga respondenter 

använder sina egna erfarenheter för att värdera de risker som dem utsatts för. Två av 
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respondenterna med större erfarenhet av att vara ”hands-on” i sina roller värderade inte 

risker lika högt som de andra respondenterna som hade mer administrativa roller. 

Respondenternas riskförståelse synliggjordes vid bearbetning av data på så sätt att det blev 

tydligt hur de upplevde och förstod risker. De respondenter som hade mest erfarenhet 

kände sig också mer i kontroll över sin egen situation. Den individuella orienteringen 

visade på att deras riskförståelse var av bättre natur i jämförelse med de andra 

respondenterna. Respondenternas svar belyste även riskförståelsens anknytning till 

Afghanistan (platsanknytning). Hur respondenterna bedömde och värderade risk 

påverkades av platsen de befann sig på. I relation till studiens teori lyftes respondenternas 

riskperception fram i databearbetningen när de i sin subjektiva mening påverkats av vilken 

omgivning de befunnit sig i. Resultatet visar på att respondenternas uppfattning av risk och 

riskförståelse i relation till riskperception har förändrats från att de varit på plats i 

Afghanistan i förhållande till innan avresa.  
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5 Diskussion 

 

Denna del är uppdelad i två sub-kategorier som redovisar en diskussion som förs gällande 

studiens tillvägagångssätt, dess styrkor och svagheter samt en diskussion kring studiens 

resultat. 

 

5.1 Metoddiskussion 

  

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja fallstudie som metod. Fördelarna med att 

använda sig av en fallstudie är att det kan uppstå en djupare förståelse av komplexiteten i det 

specifika fallet. I detta fall blir det en djupgående studie av den svenska insatsen i Afghanistan 

och mer specifikt de soldater som varit på plats i Afghanistan. Nackdelarna med valet av 

fallstudie är att det är mer problematiskt att stärka samband (korrelationer) som kan finnas 

i studier över ett större antal fall, så som i exempelvis en enkätundersökning.103 Vidare 

baseras studien på kvalitativa intervjuer. I denna studie lämpade sig inte fokusgruppsintervju 

utan det användes en-till-en intervjuformat. Det finns fördelar med att använda 

fokusgruppsintervju, exempelvis att det kan upplevas för respondenten som mindre 

påträngande.104 Dock är nackdelarna med fokusgruppsintervju till exempel att respondenterna 

inte ger fullständiga redogörelser kring känsliga frågor vilket försvagar djupvaliditeten hos 

det insamlade data, det kan även finnas ledarroller inom gruppen som hindrar andra inom 

gruppen att utrycka sig fullt ut. Det går inte heller att säkra konfidentialiteten i samma 

utsträckning.105 

 

Vid utformningen av kvalitativ intervjuforskning ska samtliga skeenden genomsyras av de 

fyra forskningsetiska riktlinjer: Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll.106 Dessa riktlinjer har även genomsyrat denna studie. Även reflektion kring 

metodologiska problem som kan uppstå i intervjuprocessen.107 Utmaningar i studien avser 

intervjuarens dilemman under intervjuprocessen där det till exempel kan vara att hitta 

balansen mellan närhet och distans till de personer som intervjuas. Detta är betydligt svårare 

för intervjuaren när den möter personer med svåra livsöden eller personer som varit med om 

                                                 
103David & Sutton, 2017   
104David & Sutton, 2017:123  
105David & Sutton, 2017:125 
106Ibid 
107Dalen, 2015 
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en kris.108 Ytterligare ett problem som kan uppstå för intervjuaren brukar benämnas 

solidaritetsproblem. Detta sker lättare om forskaren valt att studera ett tema som han eller hon 

själv är berörd av. I mitt fall finns ingen relation till Försvarsmakten eller de personer som 

intervjuas. Detta gör att sannolikheten för att solidaritetsproblem skulle uppstå uteslöts i större 

grad i denna studie vilket annars kan få betydelse för både tolkning och vid förmedling av 

resultat.109 Vidare är en annan styrka i denna studie författarens integritet. I forskning är 

forskarens integritet avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet samt hållbarhet i de 

etiska beslut som fattas under genomförandet av studien. I intervjuprocesserna förstärks 

betydelsen av forskarens integritet då det är främst genom forskaren kunskapen nås.110 

Slutligen är tidsramen som studien lyfter fram en styrka, samtliga respondenter intervjuas runt 

10 år efter sina insatser. Att ha träffat respondenterna 10 år senare är en poäng att belysa då 

respondenterna har haft tid på att reflektera kring utlandstjänsten, tidsspannet är bra för att 

respondenterna har kunnat se på sin erfarenhet med ”nya ögon”.  

 

Vidare inkluderar studien begreppen reliabilitet och validitet. I kvalitativ studie avser 

reliabilitet att man ”mäter” studiens tillvägagångssätt, huruvida det kan leda till samma 

resultat igen eller inte. Reliabilitetens förklarar studien tillförlitlighet.111 Begreppet validitet i 

en kvalitativ studie handlar om att mäta den specifika forskningsfrågan, huruvida den är giltig 

att forska kring. Erhåller en studie ett forskningsproblem som brister i reliabilitet kommer den 

också att brista i validitet.112 Denna studie stärker sin validitet genom att noggrant förklara 

samtliga element i forskningen. I studien förklaras stegvis vikten av studiens teori, den 

kontext som studien är genomförd i: hur insamling av data genomförts samt utförande av 

transkribering och analys. Det är av vikt att forskaren är medveten om samtliga val som görs i 

forskningsprocessen, kvalitativa studier är ofta breda och därför är det viktigt att forskare 

följer riktlinjer för hur kvalitativa studier skal genomföras. I denna studie används underlag 

och ramverk från Dalen (2015), Kvale & Brinkmann (2009) samt Bryman (2011). Att följa 

riktlinjer och regler för kvalitativa forskningsmetoder är ett kvitto på att god kvalitet 

uppnås.113  

 

  

                                                 
108Ibid 
109Dalen, 2015 
110Kvale & Brinkmann, 2009 
111Bryman, 2011 
112Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011   
113Davidsson & Patel, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011   
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens respondenter representerar en blandning av typiska roller som ingår i ett förband. 

Respondenternas erhöll på plats i uppdragsområdet olika befattningar som stab, 

pansarfordonskörare, officer, psyops. Dessa roller var vanliga under bland annat år 2009 när 

svenska styrkor blev fler i Afghanistan. Studiens resultat redovisades i tre huvudteman och i 

resultatdelen framkommer respondenternas uppfattning av risk, deras riskförståelse och 

riskperception. I resultatets tre huvudteman (Det Naturliga Steget, Skarpt Läge och After-

Action Review) identifieras olika nyckelfynd.  

 

Studiens första nyckelfynd i Det Naturliga Steget anammar det faktum att samtliga 

respondenter kände sig redo att ta nästa steg i sin karriär och upplevde sig själva som väl 

förberedda inför ”krig”, något de tränat hela sitt yrkesmässiga liv inför. Uppfattningen kring 

vilka risker som väntade var samtliga respondenter förberedda på. Vad som däremot framkom 

under intervjuerna var att riskuppfattningen inte till fullo speglade den verklighet som väntade 

i praktiken. I relation till tidigare forskning som menar på att de individer som har högre grad 

av risktagning också har en mer neutral riskuppfattning, synliggörs detta personlighetsdrag i 

två av denna studies respondenter. Tidigare forskning menar på att de individer som har en 

neutraliserad riskuppfattning också är de som exponeras för större risker. Denna studie lyfter 

fram att de två respondenter med mest erfarenhet som i större utsträckning varit ”hands-on” 

också är dem som har en högre tröskel i att se på risk likadant som studiens andra 

respondenter. Trots att dessa två respondenter i likhet med de andra upplevde att verkligheten 

på plats var mer komplext hade de fortfarande en högre risktagning än de andra. 

Respondenternas egna erfarenheter gjorde att de värderade risker på olika sätt, vissa var mer 

mottagliga än andra. Detta synliggjordes även i beskrivande tillfällen där de förklarade hur de 

sedan hanterade effekterna av riskerna samt anpassade sig till dem. 

 

Studiens andra nyckelfynd i Skarpt Läge beskriver respondenterna att verkligheten på plats 

har påverkat förståelsen för risker. Framförallt betonas det att risker i sig är svåra att förbereda 

sig på samt att det är svårt för utbildare på hemmaplan att bedöma risker i konfliktzoner när 

hotbilden är under ständig förändring. Det främsta fyndet i denna kategori belyser i relation 

till den teoretiska referensramen, platsanknytningens betydelse i kombination med ett 

ömsesidigt beroende. I relation till tidigare riskforskning menar forskare att den subjektiva 
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riskförståelsen gestaltar sig för individen beroende på i vilken kontext denne befinner sig, 

detta är ett fynd som direkt knyter an till platsanknytningens betydelse. Respondenterna talar 

om hur de yttre förhållanden utgjorde ständiga hot vilket i sig resulterade i att respondenterna 

i helhet bedömde de risker på plats som stora. Respondenterna utsattes konstant för skarpa 

lägen, vare sig det var under bilkörning, i möte med lokalbefolkningen eller under sina 

rutinrundor. ”Skarpa lägen” som respondenterna beskrev visar på att platsanknytningen 

förändrade deras förståelse på risk redan för 10 år sedan men att dem även idag (10 år senare) 

belyser att den förvärrade hotbilden kring lokalbefolkningens dubbelspel, hemgjorda bomber 

och bilkörning har påverkat deras syn på risk för alltid. 

 

En falsk trygghet och ett farligt dubbelspel identifierar nästa nyckelfynd som visar på att 

soldaterna utsätts för en extremt stor psykisk belastning som i ett fall har resulterat i PTSD. 

Den ständiga pressen att alltid vara på tårna och ha ”ögon i nacken” är något som samtliga 

respondenter betonade att de fick alldeles för lite information kring. I likhet med tidigare 

forskning framkommer det brister i informationsförebyggande åtgärder avseende stress och 

psykisk ohälsa. Respondenterna menade på att den psykiska belastningen var en av de främsta 

riskerna de ständigt fick hantera på plats som var svår att förebygga. Återigen nämns den egna 

kontrollen som en åtgärd, men bristen på tillit i samspel med lokalbefolkningen samt känslan 

att campen i sin helhet var det enda fysiska skydd de hade gjorde att respondenterna aldrig till 

fullo kunde koppla av. I relation till studiens teori framkommer brister i det ömsesidiga 

beroendet som en stor riskfaktor. Respondenterna beskrev hur det var tvungna att samspela 

med andra lokala i samhället både direkt och indirekt i sin omgivning med vetskapen om att 

deras kollegor under samma tidsperiod blivit mördade. På så sätt går det att ifrågasätta om 

relationen till befolkningen faktiskt var ett ömsesidigt beroende eller inte. Den sociala 

konstruktionen kring ett ömsesidigt beroende handlar om att en grupp behöver förhålla sig till 

en annans agerande. I respondenternas fall var den lokala omgivningen inte pålitlig och något 

som direkt påverkade deras subjektiva riskförståelse och riskperception.  

 

Studiens fjärde fynd i After-Action Review visar att implementering av hur förberedandet inför 

bomber och bilkörning på plats faktiskt kan påverka synen på risk. I denna studie 

framkommer det att (trots att respondenterna upplevde sin träning som bra) utbildningen de 

fått var bristfällig i risker på plats och gällande hantering av risker på plats. Respondenterna 

menar på att en upplevelse att trygghet i sin befattning gör att man får en inre känsla av att ha 
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kontroll. Kontrollen är i sin tur av betydelse för att vara rustad nog att hantera de risker som 

man utsätts för.  

 

5.3 Kunskapsbidrag 

 

Förståelsen för hur subjektiv riskbedömning inför ett riskfyllt uppdrag gestaltar sig är därför 

värdefullt för information och utbildning såväl som expertbedömningar, men även för 

säkerhetsoptimering inför framtida insatser. Studien bidrar med ökad kunskap inom området 

subjektiva riskbedömningar som kan hjälpa göra insatser i konfliktområden säkrare i 

framtiden. Ökad kunskap inom detta studieområde kan ge experter inom FM, såväl som 

soldater, bättre beslutsunderlag till mer adekvata riskanalyser inför riskfyllda 

utlandsstationeringar. Studien ger fördjupad förståelse inom: 

 

 Den subjektiva riskuppfattningen stämmer inte överens med den faktiska 

riskförståelsen förens individen exponeras för fara. 

 Den subjektiva riskuppfattningen inför ett riskfyllt uppdrag gestaltar sig när individen 

exponeras för fara på plats. 

 Ökad hotbild i kombination med personlighetsdrag avgör en individs subjektiva 

riskperception. 

 

Studien belyser också brister i det som förmedlas inför utlandstjänst: 

 

 Förväntad bild hos soldaterna överensstämmer inte med den faktiska bilden på plats. 

Förberedande utbildningar, träning och prickvis rätt mediabild påverkar den subjektiva 

bedömningen av riskuppfattning.  

 Insatser riskerar felutformning till följd av informationen kring den psykiska 

belastningen som soldater utsätts för är bristfällig. 

 Soldater ingår i utlandstjänstuppdrag med för lite kunskap kring coping skills, att 

hantera risker på plats, samt bristande kunskap i ländernas sociokulturella 

förhållningssätt som infrastruktur.   
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6 Slutsats 

 

Studien har syftat undersöka riskuppfattningar och riskförståelser som svenska soldater på 

plats i Afghanistan upplevde när de beslutade sig för att delta i internationella insatser. 

Tidigare forskning från Sverige som studien hänvisar till, belyser i likhet med denna studie att 

det finns brister i den bild som förmedlas av utlandstjänster. Soldater som frivilligt väljer att 

åka till konfliktdrabbade områden gör så med en riskuppfattning som kommer att förändras på 

plats. Förståelsen för de faktiska riskerna gestaltar sig när individen utsätts för påtaglig fara, 

denna studie belyser att riskerna och de hot som respondenterna har utsatts för aldrig riktigt 

gått att förebygga. I beskrivande meningar som ”smäller det, så smäller det” framkommer det 

en tonalitet av hopplöshet kring förebyggande åtgärder. I likhet till tidigare forskning 

identifierar också denna studie att det framställs en undermålig bild av den inre stress och 

risker kopplat till den som soldater utsätts för. Psykisk ohälsa och den psykiska belastning att 

alltid vara på tårna lyfts fortfarande inte fram i rätt ljus, förhoppningen är därför att detta 

kunskapsbidrag även kan komplettera tidigare forskning för att inte sälja in en nyanserad bild 

till de frivilliga som utsätter sig för en farlig vardag med ambitionen att göra skillnad eller för 

att nå något slags självförverkligande. 

 

Hur soldaterna uppfattat riskerna på plats och hur synen på risk förändrats efter insatsen i 

Afghanistan synliggörs framförallt i denna studie till följd av det 10års perspektiv som studien 

anammar. Respondenterna har haft 10 år på sig att reflektera kring synen på risk och 

framförallt hur den tagit en annan riktning efter insatsen. Studien konkluderar att 

respondenternas subjektiva riskbedömning (riskuppfattning och riskförståelse) inte till fullo 

speglade vad dem upplevde på plats i Afghanistan. Erfarenheten av utlandsstationeringen har 

påverkat respondenternas riskbedömning, framförallt i form av att de är mer försiktiga idag 

och i större utsträckning mer medvetna. Två av respondenterna förklarar bland annat att de 

undviker stora folkmassor för att risken för hot är större där.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

 

I denna studie lyfter respondenterna fram deras anledning att åka till krigsdrabbade områden 

och konfliktzoner. Samtliga respondenter menar på att det ”kändes som ett naturligt steg” för 

att hela yrkeskarriären gått ut på att tränas för strid. Vidare delade samtliga respondenter 
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spänning och förväntan under färden till sin stationering, där de i sin beskrivning av första 

dagen kunde använda ord som ”äntligen”. Insamling av data kring de första intervjufrågorna 

pekar på att det fanns ett mål av något slags självförverkligande, en tankegång som visade ”att 

nu händer det”. Av den anledningen skulle det vara intressant att genomföra kompletterande 

forskning i hur en soldats behov och motivation ser ut innan denna typ av utlandstjänstgöring 

i jämförelse hur den förändras. I en sådan studie skulle det vara intressant att koppla på 

Maslows behovstrappa för att kunna analysera livscykeln av att mätta ett behov, för att sedan 

också kunna identifiera hur ett ”mättat” behov kan skapa andra behov och förändra 

motivationsfaktorer.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuare öppnar samtal med att återigen ge info kring intervjun  

Studien syftar undersöka riskuppfattning och riskförståelse (subjektiv riskbedömning). 

Studien syftar också att undersöka hur soldaterna uppfattat riskerna i Afghanistan, före under 

och efter insats.  

Fråga respondenten om denna har koll på förutsättningarna för intervjun som denna fick i 

informationsbrevet.  

Bakgrund  

 Kön (endast anteckna)   

 Fråga om ålder och civil status (familj m.m.)   

 Var är du född? 

 Vad jobbar du med idag och hur länge har du gjort det? 

 Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter som har hjälpt dig i din yrkesroll 

idag?  

 Hur många internationella insatser för Försvarsmakten har du deltagit i?   

 Hur långa har dessa missioner varit och när samt vart var den senaste?  

 Har/hade du någon som helst koppling till landet du åkte till? 

 Hur såg förberedelsen ut inför missionen?  

 Hur såg din inställning ut till landet du skulle stationeras i? Hade du någon förkunskap 

om området? 

 

Inställning och ambition?  

 Vad motiverade dig till att åka och hur kommunicerade du detta till familj och 

vänner?  
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 Vad fick du för respons från familj och vänner? Upplever du att responsen på 

något sätt influerade dina tankar kring landet du skulle åka till? 

 

 Landet du åkte till, höll du dig på något sätt uppdaterad via media om landets 

kriser och dylikt? Kan du beskriva vad media lyfte fram på den tiden då du 

skulle åka till landet? 

Kan du idag göra reflektioner kring de nyheter som var aktuella då och hålla 

med/inte hålla med efter dina erfarenheter idag? På vilket sätt?  

 

 Skulle det vara aktuellt att genomföra samma uppdrag igen? I sådana fall, 

skulle du kunna tänka dig att åka iväg till samma land igen? Varför/varför inte. 

   

 Finns det något annat land du skulle vilja besöka? Varför/Varför inte. 

 

 Hur såg din uppfattning ut kring eventuella risker som du personligen kunde 

utsättas för under ditt uppdrag?  

 

 Hur skulle du säga att din uppfattning kring risk förändrats idag? 

 

 Om andra åker på samma uppdrag som du, vilka konsekvenser anser du att 

man bör vara medveten om? 

 

 Vill du sammanfatta din upplevelse av landet du var positionerad i med tre 

meningar? 

Uppdragets vardag  

 Hur såg din första dag på jobbet ut? 

 Kan du beskriva känslorna inför din första dag, vid landning samt din sista dag 

när du skulle lämna landet?  

 Hur såg boendesituationen ut?  

 Hur såg säkerheten ut kring området du bodde samt arbetade i?  

 Vill du beskriva de känslor du upplevde i relation till din egen säkerhet? Fanns 

det tillfällen då du upplevde dig otrygg eller säker? Kan du ge exempel? 

 Fanns det olika hot som kunde sätta dig eller dina kollegor i fara? Vilka var 

dessa?  

 Kan du beskriva en typisk arbetsdag? Vilka säkerhetsrutiner hade ni? 

 Tänkte du själv mycket på risker under din arbetsdag? 
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 Skulle du säga att säkerhetsrutinerna på något sätt var dåligt anpassade till din 

omgivning/landet du var positioneras till? Varför/Varför inte? 

 Upplevde du att din förkunskap om landet skiljde sig åt från det du faktiskt 

fick erfara på plats? Vilka risker synliggjordes på plats du inte hade vetskap om 

innan du åkte från Sverige?  

 Hade du underskattat eller överskattat vissa risker?  

 På vilket sätt var omgivningen betryggande? Hade ni bra relation till den 

lokala befolkningen eller lokala myndigheter? 

 Upplevde du att du/ni var välkomna på plats? 

 I din yrkesroll, förändrades din roll på plats i landet du positionerades i? 

Upplever du att din roll tog en annan skepnad utomlands än vad den gör/är i 

Sverige? 

 Kan du beskriva en hotfull situation?  

Vilka risker fanns? Vad gjorde den hotfull? 

 Hur agerade du i den hotfulla situationen? Hur skulle du agera annorlunda 

idag? 

 Utifrån de hotfulla situationer du upplevt - går riskerna att förebygga? 

 Hur skulle du definiera begreppet ”trygg”? (Låt respondent prata) 

 Utifrån din definition av att vara ”trygg”, skulle du säga att det är i förhållande 

till riskfri eller lågrisk? 

 

Din vardag idag 

 Hur skulle du saga att din vardag har förändrats sedan du for iväg?  

 På vilket sätt har du kunnat återgå till ”normaliteten” och inte? 

 Upplever du fortfarande att ditt ”hem” och din lokala omgivning är trygg? 

 Vilka lärdomar tar du med dig från din positionering utomlands? 

 Hur skulle du i allmänt beskriva internationella insatser? 

 Vad vill du lyfta fram som positivt med internationella insatser och inte? Vad behöver 

förbättras? 
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 På vilket sätt skulle du säga att du uppskattar ditt yrke idag? Upplever du att du har 

samma engagemang i/för din roll idag som innan du åkte? 

 Hur har din verksamhet anordnat din hemkomst? Har du fått möjlighet till 

professionella samtal eller dylikt? Gällande ”hjälp på hemmaplan”, är det något som 

kan förbättras? 

  

 Känner du personer som deltagit i liknande insatser? Hur ser din kontakt ut med dem? 

Upplever du att dessa personer delar din erfarenhet? På vilket sätt  

 I denna intervju, om vi tar en minut och reflekterar över vad som sagts, hur skulle du 

beskriva dina tankar kring dina erfarenheter? 

 Om du hade möjligheten att tala med dig själv innan du for iväg, vad skulle du säga? 

 Det är lätt att vara efterklok, hur hade du förberett annorlunda inför de risker du 

utsattes för? Skulle du säga att din bedömning av risker i allmänhet på något sätt har 

förändrats? Är det något mer du skulle vilja tillägga?  

Är det något mer du vill tillägga/eller något du upplever jag missat att fråga dig som är av 

relevans för studiens syfte? 
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8.2 Bilaga 2. Information gällande intervju 

 

Syftet med min studie är att undersöka de svenska soldaternas riskuppfattningar och 

riskförståelser (subjektiv riskbedömning) före, under och efter utlandsstationeringen i 

Afghanistan. Det insamlade materialet kommer att användas till mitt examensarbete som 

skrivs vid Umeå Universitet, programmet för internationell kris- och konflikthantering. 

Slutfört arbete kommer att presenteras i samband med opponering och publiceras på Umeå 

Universitet.  

 

För att minimera missförstånd vill jag lämna information så att du som blir intervjuad är 

införstådd med förutsättningarna för intervjun, vilket kallas informerat samtycke. För att 

kunna säkerställa behandlade uttalanden med högsta möjliga konfidentialitet kommer inte 

några detaljer offentliggöras som du säger i samband med intervjun som kan kopplas till dig 

som person. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du väljer själv om du inte vill svara på 

frågorna och kan även senare meddela att du inte längre vill delta i studien.  

Om du godkänner att delta i studien kommer du även godkänna att jag spelar in intervjun med 

dig. Inspelat material kommer endast vara tillgängligt för mig och materialet kommer att 

raderas så fort uppsatsen blivit godkänd.  

Vill du delta i studien bekräfta gärna detta samt om du godkänner att jag spelar in intervjun.  

 

Vid frågor om det pågående uppsatsskrivande går det bra att ta kontakt med mig eller min 

handledare Rolf Hugoson vid avdelningen för samhällsvetenskap vid mitt Universitet. Han 

kan nås på 090-786 71 34 eller via rolf.hugoson@umu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Niklas Henriksson  

Kontaktuppgifter:  

Niklashenricsson@live.se eller niklashenrikssson5@gmail.com 

070-545 90 09 

  

mailto:rolf.hugoson@umu.se
mailto:Niklashenricsson@live.se
mailto:niklashenrikssson5@gmail.com
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8.3 Bilaga 3. Transkriberingar 

Totalt genomfördes fem transkriberingar. Transkriberingarna varierade i sidovolym mellan 5-

14 sidor. Skickas på förfrågan. 

 

 

 

  


