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Sammanfattning: 

Som en av fyra kardinaldygder har mod diskuterats i alla tider. Sett ur ett militärt perspektiv, har 

anledningar till varför soldater strider och vad det är värt att offra sina liv för varit av stort intresse, 

i syfte att kunna bli farligare för motståndaren. Denna undersökning har studerat huruvida det går 

att förbereda sig på att bli modig samt hur detta i så fall går till. Som referensram har undersökningen 

utgått från fem faktorer som enligt Bernd Horn främjar mod, Förtroende, Utbildning & Träning, 

Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap. Resultatet visar på att Horns fem faktorer är 

viktiga för att främja mod. De går in i och påverkar varandra och undersökningen visar att två av 

dem, Utbildning & Träning samt Förtroende är speciellt viktiga. Utbildning & Träning ger soldaten 

och den militära enheten en initial bas att utgå från och därmed de färdigheter som krävs för att klara 

av den militära professionen. Men när det gäller mod är det Förtroendet som är absolut viktigast och 

som får kraft utav och/eller delar med sig till de övriga faktorerna. 
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Caglavica, Kosovo 2004 

 

”Den dagen hade Hans Håkansson 700 man under sitt befäl. […] Tusentals albaner var på väg 

mot de serbiska enklaverna Caglavica och Gracanica med dess berömda kloster. De bar på 

järnstänger, stenar, en del skjutvapen, samt filtar indränkta i bensin virade kring långa störar. 

[…] Håkansson ställde upp sina mannar framför byn, det fanns inte mycket annat att göra. […] 

"Det var ett medeltida slag", noterade en observatör. Batong mot påk och sköld mot stålkedja, 

sju hundra mot tio tusen som attackerade i vågor. Hur länge skulle de kunna […] stå emot? 

 

Förstärkning var inte att drömma om, för denna dag stod hela Kosovo i brand. Snart tömdes 

hela den svenska förläggningen på folk. […] Ingen gav dem order, de kom av sig själva. De 

slogs i två timmar, i fyra, i sex ... de kunde inte dricka, de svimmade av uttorkning, […] de fick 

ben och armar brutna och hörde kulorna vina över huvuden. Men de slogs i elva timmar utan 

paus. Tills det blev mörkt och angriparna tröttnade. 

 

Trettiofem soldater blev skadade. Men Caglavica blev inte nedbränt.” 

Maciej Zaremba – Dagens Nyheter 2007-06-151 

 

 

 

  

                                                        
1 https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/mandom-mod-och-landstingstossor/ (Hämtad 2019-08-27) 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/mandom-mod-och-landstingstossor/
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1 INTRODUKTION 
Överstelöjtnant Hans Håkansson kallas i Dagens Nyheter för ”hjälten från Caglavica”.2 Han 

och hans personal riskerade sina liv för att rädda andras liv och hem, däribland ett kloster av 

stort symboliskt värde för serberna. Samtidigt gav andra delar av Kosovo Force (KFOR) upp 

de områden de var satta att bevaka, med nedbrunna kyrkor och byar som följd. I efterdyningarna 

framstår det som att de som hanterade kravallerna bäst den 17-18 mars 2004 var den svenska 

bataljonen, förstärkt med bland andra norrmän och irländare.3 Efteråt delades 26 

belöningsmedaljer ut bland de svenskar som hade varit med om att försvara Caglavica. 

Medaljerna, Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i guld (alternativt i silver) i 

blått band med svärd i guld (alternativt i silver) instiftades av Försvarsmakten 1995 och 

utdelades även retroaktivt, exempelvis för insatser i Bosnien och Georgien.4  

2008 ersattes belöningsmedaljerna av Försvarsmaktens förtjänstmedaljer i guld 

(alternativt i silver) med svärd. En skillnad mellan medaljerna är att förtjänstmedaljerna även 

kan delas ut till utländsk personal och efter nationella händelser. Med svärd innebär att 

mottagaren varit i strid eller handlat under stridsliknande förhållanden under den händelse som 

medaljören belönas för. Ett av kriterierna för att tilldelas belöningsmedaljen eller 

förtjänstmedaljen är att ha handlat med stort personligt mod och därigenom riskerat det egna 

livet.5  

 

1.1 Bakgrund 

I början på 1900-talet hade huvuddelen av Europas länder värnpliktsarméer. Plikten att 

genomföra militärtjänst innebar att det militära blev en naturlig del för miljoner europeiska 

män. Idealet, strax före första världskriget, var att få dö hjältedöden och därigenom bevisa sin 

patriotism, sin styrka och sitt mannamod. Europas unga män såg det annalkande kriget som ett 

äventyr och en möjlighet till ära och ryktbarhet.6 

Första världskrigets brutalitet blev en chock för européerna. De moderna vapnens 

effektivitet medförde så stora förluster på alla sidor att det sågs som en omöjlighet för länderna 

att överväga nederlag, vilket förlängde kriget. Marc Bloch, fransk historiker, ansåg inte att 

modiga handlingar utfördes av patriotism, utan menade att dessa istället främst initierades av 

”a sense of personal honour, which is very strong when reinforced in a group”.7 Krigets 

förödande förstörelse koncentrerades dock till slagfälten och den absoluta huvuddelen av döda 

och skadade var därmed soldater.8 

                                                        
2 https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/mandom-mod-och-landstingstossor/ (Hämtad 2019-08-27) 
3 Egil Daltveit, March 2004 riots in Kosovo: a failure of the international community. (2007) 3; Ebbe Blomgren, 

Caglavica 17 mars 2004 : sex militära chefer berättar om ett upplopp i Kosovo (Försvarshögskolan 2007) 83. 
4 Försvarsmakten, Utlandsstyrkan i fredens tjänst : försvarsmaktens internationella insatser (Arena 2006) 227–

229. 
5 Försvarsmakten, Utlandsstyrkan i fredens tjänst Bd 2 2006-2016 : Försvarsmaktens internationella insatser 

(Taberg Media Group 2016) 192–199. 
6 James J Sheehan, Where have all the soldiers gone? : the transformation of modern Europe (Houghton Mifflin 

2008) 13. 16, 60; Adam IP Smith, ”‘On the Altar of the Nation’: Narratives of Heroic Sacrifice in the American 

Civil War” i Sibylle Sheipers (red), Heroism and the changing character of war : toward post-heroic warfare? 

(2014) 34–35. 
7 Sheehan (n 6) 78. 
8 Sheehan (n 6) 129. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsmakten_(Sverige)
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/mandom-mod-och-landstingstossor/
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Unikt ur ett historiskt perspektiv var att de offrade liven i det första världskriget hade värde. 

Det lades ner stor möda på att identifiera söndersprängda kroppar för att kunna ta hem dem 

eller i alla fall begrava dem under eget namn i någon av alla militärkyrkogårdar som inrättades 

runt om i Europa. Likt tidigare stora slag, exempelvis Waterloo, väckte namn som Somme och 

Verdun minnen av mod och ära. Men även hågkomster av till vilken kostnad i liv dessa slag 

inneburit.9  

Det totala kriget innebär att nationens överlevnad beror på seger. Hela nationen 

mobiliserar och engagerar sig därför med det gemensamma målet att utrota motståndaren. 

Världskrigen, främst det andra, var totala krig för de europeiska länderna. Alla berördes och 

hela samhället var inblandat i att producera krigsmateriel. Under andra världskriget 

attackerades motståndarens civila av alla sidor, vilket medförde att de civila förlusterna efter 

detta krig med råge översteg de militära förlusterna. Efter kriget åsåg ett krigstrött Europa 

närmast passivt hur Ryssland och USA gjorde upp om dess öde. Det nya Europa delades upp i 

väst och öst. Tiden som nu följde, det kalla kriget, innehöll återkommande konflikter mellan 

Ryssland och USA med ett överhängande kärnvapenhot som hindrade dem från att mötas 

direkt. Istället utspelades konflikterna i exempelvis Korea, Vietnam och på Cuba för att sedan 

dö ut i efterdyningarna av Warszawapakten och Sovjetunionens upplösande.10 

Militära insatser för västeuropeiska länder idag sker till huvuddel utanför de egna 

gränserna. Medborgarna i dessa demokratier upplever sig mer som åskådare än som deltagare 

och är oengagerade i militära frågor, även de som rör försvaret av det egna landet.11  Samtidigt 

har demokratin globalt försämrats sedan 2005 och det säkerhetspolitiska läget präglas i Europa 

idag av instabilitet, delvis en följd av Rysslands agerande i vårt närområde. Kriget i Georgien 

2008, annekteringen av Krim och aggressioner mot Ukraina sedan 2014 samt i Syrien sedan 

2015, visar exempel på en tydlig rysk vilja att använda militära medel såväl inom som utanför 

Europa.12  

 

 

  

                                                        
9 Sheehan (n 6) 103. 
10 Sheehan (n 6) 121, 128–129, 200. 
11 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget : Kosovo och därefter (Daidalos 2001) 7; Peter Olsthoorn, Military 

ethics and virtues: An interdisciplinary approach for the 21st century (Routledge 2010) 1; Edward N Luttwak, 

”Toward Post-Heroic Warfare” (1995) 74 Foreign Affairs 113–115. 
12 Regeringskansliet, DS 2019:8. Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 

försvaret 2021-2025 (2019) 29, 41, 45. 
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1.2 Problemformulering 

Varken militär heroism eller militära offer omfattas idag av någon större entusiasm i Sverige 

skriver Halldén och Tjällén i inledningen till samlingen Mod i strid och filosofi : dygdetiska 

perspektiv från Aristoteles till drönarkriget.13 Den minskade andelen värnpliktiga och den 

allmänna värnpliktens uppehåll 2010-2018 har inneburit att allt färre svenskar har en personlig 

relation till Försvarsmakten.14 Att Sverige skickar militär trupp till olika utlandsmissioner eller 

vad syftet är med dessa insatser är inte alltid tydligt för resten av det svenska samhället. ”Om 

man skickar ut människor att riskera sitt liv så måste dom känna att dom har samhällets stöd” 

säger författaren Johanne Hildebrandt.15 Att ha stöd från samhället är av betydelse för att 

därmed legalisera det våld som militär personal använder. Denna legalisering motiverar 

personalen att ta de risker som krävs, inom de etiska ramar som staten har gett militären, 

exempelvis genom Rules of Engagement (ROE), regler som styr hur militären får bete sig.16  

Kristian Frisk anser att samhällets inställning till varför (danska) soldater offrar sina liv 

har gått från uppoffring av patriotiska skäl (under andra världskriget) till att idag istället handla 

om moral, hög professionalism och medmänsklighet.17 Cecilia Åse och Maria Wendt menar att 

det fortfarande är patriotismen som är kärnan men lyfter även fram professionalismen och hur 

media sammanflätar den nationella och militära förlusten med familjens sorg.18 

Vem idag räknas egentligen som hjälte? Världens snabbaste man? En nobelpristagare? 

Eller kanske den lilla styrka män och kvinnor som, 2004 i Kosovo, höll stånd mot en numerärt 

överlägsen styrka eftersom det var deras uppgift och de därigenom troligtvis förhindrade etnisk 

utrensning? 

Huvuddelen av de som tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj har fått motiveringen 

”personligt mod” angiven som ett av skälen till medaljen.19 Men vad är då mod eller ett modigt 

uppträdande? Och hur hjälper detta mod Försvarsmakten eller det svenska samhället? Det som 

är mod idag är kanske en självklarhet imorgon eller till och med fegt i framtiden? Är det 

egentligen viktigt för militär personal att vara modig? Dessa funderingar motiverade mig att 

genomföra en undersökning där begreppet mod står i fokus.  

 

  

                                                        
13 Peter Haldén och Biörn Tjällén, ”Inledning” i Peter Haldén och Biörn Tjällén (red), Mod i strid och filosofi : 

dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget (Nordic Academic Press 2017) 9–10. 
14 Karl Ydén och Joakim Berndtsson, ”När kriget kommit – svenskarna och den nya försvarspolitiken” i Lennart 

Weibull och Henrik Oscarsson &Annika Bergström (red), I framtidens skugga (Göteborgs universitet 2012) 501. 
15 Johanne Hildebrandt, telefonintervju 2019-09-05 
16Olsthoorn (n 11) 2. 
17 Kristian Frisk, ”Post-Heroic Warfare Revisited : Meaning and Legitimation of Military Losses” [2018] 

Sociology 900, 907, 909. 
18 Cecilia Åse och Maria Wendt, ”Gendering the new hero narratives : Military death in Denmark and Sweden” 

(2018) 53 Cooperation and Conflict 23, 36. 
19 Regeringskansliet, SOU 2008:91: En svensk veteranpolitik del 2 (2008) 432–441. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Det krävs mod för att våga utsätta sig för det okända. I strid eller i krissituationer händer det 

ofta att detta sker, varför jag anser att mod är en viktig egenskap för Försvarsmaktens personal. 

Undersökningen har rubriken Hur man blir en riktig hjälte! En studie om mod i den militära 

professionen. Rubriken är inspirerad av Hur du blir en riktig hjälte: av Hicke Hiskelig Halvulk 

III, en bok och bokserie som handlar om en ung viking som verkar sakna de förutsättningar 

som krävs för att bli hjälte men som visar sig vara den modigaste av dem alla just på grund av 

detta.20 Syftet är att undersöka hur militär personal kan förbereda sig på att bli modig för att 

därmed ha bästa möjliga förutsättningar för att möta de situationer de utsätts för.  

Bernd Horn presenterar i The military leadership handbook21 fem olika faktorer som enligt 

honom främjar mod i en militär kontext. Dessa är Förtroende, Utbildning & Träning, 

Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap. Min studie kommer att undersöka huruvida 

dessa faktorer stimulerar mod hos militär svensk personal, genom att besvara följande frågor: 

 

1. Hur uppfattar svensk militär personal begreppet mod? 

 

Genom att besvara fråga 1 avser jag att beskriva vad som är ett modigt beteende enligt 

svensk militär personal för att därefter kunna besvara fråga 2 som jag ser som 

huvudfråga i min undersökning. 

 

2. Huvudfråga: Hur kan militär personal förberedas på att bli modiga?  

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen fokuserar på svenska officerares åsikter. Varken soldater, specialistofficerare 

eller civila försvarsmaktsanställdas syn på mod har därmed undersökts.  

 Jag har studerat den litteratur och forskning som berör begreppen Förtroende, Utbildning 

& Träning, Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap men även synen på hjältar och 

hjältemod, ur ett till huvuddel västeuropeiskt perspektiv. 

 

  

                                                        
20 Cressida Cowell, Hur du blir en riktig hjälte: av Hicke Hiskelig Halvulk III (NoK 2008). 
21 Bernd Horn och Robert W Walker (red), The military leadership handbook (2008). 
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1.5 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 1, ges en introduktion till ämnet mod. Problemformulering, syfte och 

frågeställning presenteras.  

Metod-kapitlet innehåller en beskrivning av vald forskningsdesign och hur studien har 

genomförts. Fokus sker på att beskriva hur empirin, i form av intervjuer och enkät, har samlats 

in. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av genomförd undersökning. 

Kapitlet Litteratur och Teori inleds med en översikt av begreppet mod ur olika perspektiv. 

Studiens teoretiska ramverk presenteras och därefter följer relevant tidigare forskning.  

I Empiri-kapitlet presenteras genomförda intervjuer och erhållna svar från utskickad 

enkät. Inledningsvis redovisas respondenternas definitioner på vad mod är för dem och därmed 

besvaras fråga 1. Därefter följer respondenternas åsikter kategoriserade efter det teoretiska 

ramverkets begrepp. 

I Analys-kapitlet analyseras empirin med hjälp av det teoretiska ramverket, tidigare 

forskning samt övrig litteratur.  

I uppsatsens avslutande kapitel Diskussion besvaras undersökningens huvudfråga, fråga 

2. En avslutande diskussion om resultatet presenteras och slutligen ges det förslag på framtida 

forskning. 
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2 METOD 
Syftet med detta kapitel är att tydliggöra hur genomförandet av undersökningen har skett. 

Forskningsdesign och metoder presenteras. Kapitlet innehåller även en presentation av hur 

intervjuer och enkät har genomförts. Metodkapitlet avslutas med en källkritisk och självkritisk 

granskning av genomfört arbete. 

 

2.1 Forskningsdesign och genomförande 
Vald forskningsdesign är metodologisk triangulering. Denna forskningsdesign innebär att 

information samlas in  med hjälp av olika metoder.22 Jag har använt mig av kvalitativ metod, 

intervjuer och kvantitativ metod, enkät, för att samla in empiri. Fördelen med vald 

forskningsdesign är möjligheterna att pröva ställda forskningsfrågor ur olika metodmässiga 

perspektiv. Detta stärker studiens validitet, förutsatt att de olika metoderna ger samma 

resultat.23 En annan fördel är möjligheten att göra jämförelser mellan det mätbara (kvantitativa) 

och det upplevda (kvalitativa). En risk med metodologisk triangulering är att perspektiven kan 

bli fel om metoderna blandas utan att forskaren har forskningens syfte klart för sig.24  

Tidigt påbörjades intervjuer med ett fåtal respondenter i syfte att skapa en klarhet inom 

studiens valda ämne. Dessa insikter användes sedan till att utforma enkäten och till att utveckla 

senare genomförda intervjuer. Utöver krigsvetenskaplig litteratur och forskning har jag även 

läst psykologi om mod i en militär kontext. Därmed har min undersökning drag av 

mångvetenskaplighet, där syftet kan vara att ”belysa ett tema eller en frågeställning ur flera 

discipliners perspektiv”.25 Läst litteratur inom psykologin har varit skriven av officerare eller 

före detta officerare. Deras fall eller exempel har till största delen hanterat militära förhållanden 

och jag har därmed haft stor nytta av att läsa dem.  

Horns fem faktorer som främjar mod är mitt teoretiska ramverk, mitt initiala verktyg för 

att analysera enkäter och intervjuer.  

 

2.2 Intervjuer: Urval och genomförande 

Grupp 1 Medaljörer: Jag har genomfört intervjuer med fem respondenter som enligt 

Försvarsmakten har visat och därför medaljerats för sitt mod. Några av respondenterna var i 

Afghanistan 2010, varefter 29 förtjänstmedaljer med svärd utdelades. Det året står tillsammans 

med 2009 för den absoluta majoriteten av tilldelade förtjänstmedaljer. Övriga respondenter har 

varit i Sarajevo, i Georgien och/eller i Kosovo.  Samtliga respondenter är män och officerare. 

Mina frågor har fokuserat på deras tankar om risktagning, mod och andra närbesläktade 

begrepp, inte på de faktiska händelser som de medaljerats för.  

  

                                                        
22 Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga 
metoder (Upplaga 2:, 2017) 154. 
23 Jacobsen (n 22) 154, 230. 
24 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (2. uppl., Studentlitteratur 1996) 43. 
25 Wallén (n 24) 104. 
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Grupp 2 Övriga: Jag har intervjuat en militär chef som har nominerat mottagare av 

Försvarsmaktens förtjänstmedalj, i syfte att undersöka vilka beteenden eller egenskaper han såg 

hos de han nominerade. För att ytterligare vidga perspektivet mod i den militära professionen 

har jag intervjuat en präst som har deltagit i flera utlandsmissioner och som har varit 

garnisonspräst hemma i Sverige. Även författaren Johanne Hildebrandt har intervjuats. 

Hildebrandt följde den svenska insatsen i Aghanistan 2010, som inbäddad krigskorrespondent, 

varefter hon skrev boken Krigare.26 Om Krigare har sagts att den ”symboliserar krigets 

ankomst som modernt svenskt samhällsfenomen”.27 Genom att inkludera Hildebrandt fick jag 

med ett perspektiv från någon som inte är militär men som har en stor erfarenhet av de 

påfrestningar som militärer kan råka ut för. 

Genomförande av intervjuer: Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade. Med hjälp 

av ett förberett frågeformulär som stöd har intervjuerna därefter kunnat ta olika riktningar.28 

Respondenterna har informerats om vilket skydd de har enligt den europeiska 

dataskyddsförordningen, GDPR29. Jag har berättat om syftet med intervjun, att bidra med 

empiri till min undersökning, samt att ämnet är mod i en militär kontext. De har även 

informerats om att jag spelar in intervjun för att därefter transkribera den. Jag har lovat att det 

ingenstans i mitt sparade underlag, ljudfil och transkribering, kommer att finnas information 

som kan identifiera dem och att de i den slutliga uppsatsen kommer att vara anonyma, det slags 

anonymitet som enligt GDPR benämns vara pseudonymiserade. (En anonymisering innebär att 

inte ens den som genomför undersökningen vet vilka som intervjuats.)30  Respondenterna har 

även informerats om att det är frivilligt att genomföra intervjun och att avbryta den när som 

helst om de känner att de inte vill fortsätta. De har även erbjudits att läsa den transkriberade 

texten.  

 Frågorna till respondenterna har ställts med utgångspunkt i Horns fem faktorer men utan 

att nämna dessa begrepp som speciellt intressanta. Istället har respondenterna uppmuntrats att 

sätta egna ord på vad de tycker. Två intervjuer har genomförts via telefon. Intervjuerna tog 

mellan 25 och 45 minuter att genomföra. 

 

2.3 Enkät: Urval och genomförande 

Frågorna i enkäten är utformade för att mäta de svarandes åsikter och attityd till begreppet mod 

och har till huvuddel sitt ursprung i Horns fem faktorer för att främja mod. Enkäten innehåller 

fasta alternativ men även en del öppna frågor. De öppna frågorna har jag använt främst för att 

möjliggöra en utveckling av tidigare ställda frågor. Enkäten har utformats med ambitionen att 

det ska gå snabbt att fylla i den, information som bifogades enkäten i syfte att få en högre 

svarsprocent.31  

  

                                                        
26 Johanne Hildebrandt, Krigare : ett personligt reportage om de svenska soldaterna i Afghanistan (Bokförlaget 

Forum 2011). 
27 Ydén och Berndtsson (n 14) 501. 
28 Martyn Denscombe, Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

(3., rev o, Studentlitteratur 2016) 266. 
29 General Data Protection Regulation 
30 David Frydlinger and others, GDPR : juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen 

(Upplaga 1, 2018) 147, 281–283. 
31 Jacobsen (n 22) 183. 
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Urvalet till min enkät är officerare som studerar sitt första eller andra år vid Försvarshögskolan, 

på Högre Officersprogrammet (HOP). De har många års erfarenhet av Försvarsmakten och 

därmed en god inblick i den militära kontexten. Enkäten sändes ut till 260 officerare och fick 

122 svar (47%). Enkäten inleddes med 6 urvalsfrågor, exempelvis ålder och militär bakgrund, 

varefter 32 frågor följde om ämnet mod, risktagning och hjältar.  

En majoritet av enkätens respondenter (57 %) har jobbat inom Försvarsmakten 10-20 år, 

några få (5 %) mindre än 10 år och resten (38 %) mer än 20 år. Av de som svarat är 8 % kvinnor. 

Alla stridskrafter är representerade. Informationen som bifogades enkäten förklarar syftet med 

undersökningen, att jag har valt att skriva om mod kopplat till militärprofessionen. Jag lovar att 

endast använda enkätens svar till min magisteruppsats samt att de, genom att besvara enkäten, 

medger att jag får använda deras svar. Dessutom framgår det att svaren, efter genomförd 

undersökning, endast kommer att sparas hos mig och att de är anonyma. 

 

2.4 Kritisk granskning av genomförd uppsats 

 

"I don't care what the newspapers say about me as long as they spell my name right" 

P.T Barnum32 

 

Andemeningen med ovanstående citat är att det är viktigare att få publicitet än att det som skrivs 

är sant. Vetenskapen håller inte med. Därför förväntas en akademisk undersökning innehålla 

en del där författaren kritiskt granskar den egna uppsatsen.33  

 

2.4.1 Källkritik 

Information som används som grundfakta granskas efter fyra kriterier: Äkthet: Att litteratur och 

empiri inte är falsk; Oberoende: Vilka möjligheter det finns att bekräfta berättelser, avstånd till 

berättelsen (primärkällor är bättre än sekundärkällor) och om berättaren har påverkats på något 

sätt, exempelvis genom hot, i förhållande till sin berättelse; Samtidighet: Hur nära, i tiden, är 

källorna det fenomen som undersöks? och Tendens; Känns källan trovärdig eller kan det finnas 

en dold agenda? Det kan vara bättre med en tendentiös källa än en neutral, så länge det finns en 

medvetenhet om detta.34   

 Äkthet: Empiri från intervjuer och enkät har jag själv samlat in. De artiklar och 

uppsatser som använts har till huvuddel varit sakkunniggranskade. Detta innebär inte 

med automatik att det som står i källan är sant men skriften har åtminstone granskats av 

andra för att bedöma dess kvalité.  

 Oberoende: Intervjuer och enkäten är mina primärkällor. Övriga källor, böcker och 

avhandlingar, är sekundärkällor. Genom att söka flera källor ökar möjligheten att få 

fram sann information. 

  

                                                        
32 https://www.goodreads.com/quotes/7988100-i-don-t-care-what-the-newspapers-say-about-me-as (Hämtad 

2019-09-22)  
33Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad (5., [rev.], Wolters 

Kluwer 2017) 287, 297. 
34 Esaiasson et al (n 32) 287-299. 

https://www.goodreads.com/quotes/7988100-i-don-t-care-what-the-newspapers-say-about-me-as
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 Samtidighet: Eftersom min undersökning avser hur militär personal upplever 

egenskapen mod idag så är intervjuer och enkätsvar rätt i tiden. Viss litteratur har många 

år på nacken men innehåller så användbar information att jag har valt dessa ändå och 

kompletterat med nyare litteratur och forskning. 

 Tendens - Jag har inte upplevt att mina respondenter har sagt annat än vad de själva 

anser. Deras uppfattningar är deras egna åsikter, inget som kan kallas ”sant” eller 

”falskt”.  

 

2.4.2 Etiska överväganden 

Vid genomförda intervjuer har jag undvikt att ställa ledande frågor, i syfte att vara objektiv och 

neutral och därmed undvika att påverka den som intervjuas. Deltagarna i intervjuer och enkät, 

förutom Hildebrandt, är anonyma i undersökningen, för att möjliggöra att de vågar svara så 

ärligt som möjligt på ställda frågor. 

 

2.4.3 Kvalité på undersökning: Validitet och reliabilitet 

Att använda de tidiga intervjuerna som hjälp att forma enkäten stärker giltigheten i att det ställs 

rätt frågor i enkäten.35 När det gäller faktainhämtning från litteraturen har jag eftersökt mer än 

en källa för att därigenom förstärka trovärdigheten på informationen. En utmaning med att 

genomföra en studie som den här, med begrepp som inte är fördefinierade av mig, är risken för 

att respondenterna tolkar dessa begrepp olika. Samtidigt anser jag att en alltför snäv definition 

av de ämnen som tagits upp under intervjuer och i enkäten hade riskerat en alltför tydlig styrning 

av vad jag var ute efter. 

Med validitet menas att ”empirin måste vara giltig och relevant”. Om man genomför en 

kvalitativ studie måste man kunna beskriva, på ett systematiskt korrekt sätt, hur empirin är 

insamlad och hur den har analyserats, vilket är anledningen till att jag beskriver hur min 

undersökning genomförts. Med reliabilitet menas att ”empirin måste vara tillförlitlig och 

trovärdig”. Den genomförda undersökningen måste gå att lita på och får inte innehålla några 

uppenbara mätfel.36 Genom den kvantitativa delen av undersökningen, enkäten, styrks 

reliabiliteten eftersom denna del av undersökningen är lätt att replikera. (Enkäten är bifogad 

som bilaga 1.) 

En svaghet med undersökningen är mitt urval av respondenter. Alla 

försvarsmaktsanställda respondenter är officerare. Detta faktum gäller både i genomförda 

intervjuer och i utskickad enkät. Därmed är det endast en del av den militära professionen som 

undersöks eftersom varken soldater, specialistofficerare eller civilanställda är representerade. 

En styrka med mitt urval är att respondenterna i enkäten tillhör olika stridskrafter, är av olika 

kön och i olika åldrar. 

  

                                                        
35 Jacobsen (n 22) 92. 
36 Jacobsen (n 22) 14. 
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3 LITTERATUR OCH TEORI 
Kapitlet inleds med en litteraturöversikt inom ämnet mod, sett ur olika perspektiv. Därefter 

följer hur mod speglas i Försvarsmaktens styrdokument, varefter det teoretiska ramverket 

introduceras. Avslutningsvis presenteras relevant tidigare forskning. 

 

3.1 Mod: En svårdefinierad kardinaldygd 

 

“The quality that enables men to meet danger without giving way to fear” 

The British Chambers Dictionary
37 

 

Mod (fortitudo) anses vara en av de fyra huvudsakliga dygderna, kardinaldygderna. Övriga är 

rättvisa (justitia), måttfullhet (temperantia) och klokhet (prudentia). Utöver det sanna modet 

har mod fem skepnader enligt Aristoteles. Skillnaden mellan det dygdiga modet, kännetecknat 

av ädla motiv och uppoffring, och dessa skepnader är motivet eller anledningen till den modiga 

handlingen. Aristoteles benämner dem38:  

 

(1) Medborgerligt mod (civic courage). Rädsla för skam eller en önskan om ära motiverar 

till ett modigt uppträdande. Det medborgerliga modet är enligt Aristoteles nära det 

sanna modet, utöver att motiven skam/ära inte är tillräckligt goda för att räknas som 

dygdiga. 

(2) Erfarenhet och skicklighet. Aristoteles menar att utbildningen professionella soldater 

får gör att dessa har erfarenheten att verka modiga, så länge det går bra för dem.  

(3) Anda, ursinne, raseri (spirit, fury, rage). Här handlar det om att kanalisera sin ilska och 

därmed inte hindras av rädslan. 

(4) En överdriven optimism om de egna chanserna att lyckas. Personen upplever sig som 

skickligare än vad han eller hon är. Vid motgång är det dock nära till hands att modet 

fallerar och att flykt blir det enda alternativet. 

(5) Okunnighet (ignorance) är enligt Aristoteles det minst ädelmodiga motivet till modiga 

handlingar. Personen som upplevs som modig är helt enkelt inte medveten om faran. 

 

Mod kan delas in i fysiskt eller moraliskt mod. Carl von Clausewitz benämner detta som modet 

för den egna faran eller modet att ta på sig ansvar men utvecklar därefter endast det 

förstnämnda, det vill säga det fysiska modet. Detta kan enligt Clausewitz antingen vara ett 

varaktigt tillstånd eller härledas till ”positiva motiv såsom äregirighet, fosterlandskärlek och 

olika slags entusiasm”.39 Som exempel på moraliskt mod beskriver Dave Grossman de personer 

som vägrar att avrätta andra människor trots den fara det kan försätta dem själva i, situationer 

som enligt Grossman visar på höga grader av moraliskt mod.40  

                                                        
37 Ben Shalit, The Psychology of Conflict and Combat (Praeger Publisher 1988) 97. 
38 William Ian Miller, The mystery of courage (Harvard University Press 2000) 151, 175; Aristotle, The 

Nicomachean ethics of Aristotle (G Bell and sons, 1875) 35-36  (Bok III, kapitel VIII). 
39 Carl von Clausewitz, Om kriget (Stockholm : Bonnier fakta 1991) 58. 
40 Dave Grossman, On killing : the psychological cost of learning to kill in war and society (Little, Brown & Co 

1995) 224. 
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De som skriver om ämnet mod, ofta inom dygdeetiken, är överens om att det inte finns någon 

vetenskaplig definition av detta begrepp. Något som etiker och beteendevetare däremot verkar 

vara överens om är att mod inte innebär en avsaknad av rädsla, snarare tvärtom.41 Linda 

Johansson betonar att vissa anser att det egna livet måste riskeras för att vara modig och därmed 

inte vara feg. Detta förhållande är av intresse i hennes artikel Är det fegt att använda drönare? 

eftersom den diskuterar problematiken med att rättfärdiga användandet av autonoma system.42 

Michael Ignatieff är inne på en liknande problematik när det gäller användandet av kärnvapen 

och hur dessa ersatt den konventionelle soldaten. Därmed, menar Ignatieff, försvagas 

soldatidealet ytterligare och behovet av hjältemod hos den militära personalen förminskas.43  

 

3.2 Mod: Ett psykologiskt perspektiv  

Charles Moran definierar mod som en moralisk egenskap, där viljestyrkan hos individen sätter 

gränserna. Genom att beskriva hur olika personlighetstyper hanterar fruktan blir Morans 

slutsats att den modige; känner fruktan, visar eller visar inte rädsla och fortsätter att agera. Han 

anser att mod är en resurs som riskerar att ta slut om den utsätts för alltför stora påfrestningar.44  

Moran var därmed en av de första att inse att en soldat kan skadas även psykiskt i krig, 

exempelvis att drabbas av granatchock, vilket kunde visa sig på olika sätt men hade gemensamt 

att soldaternas kroppar inkarnerat krigets fasor utan att ha drabbats fysiskt. Detta tillstånd, vars 

begrepp uppstod under det första världskriget, ansågs dock av samtiden bero på feghet, något 

som kunde leda till avrättning. Ett genombrott inom militärpsykologin kom på 1980-talet då 

termen post-traumatic stress disorder (PTSD) introducerades. Därefter infördes det behandling 

mot PTSD, istället för att bli skjuten för feghet.45 

A.T.A Browne menar, till skillnad från Moran, att rädsla är frånvaro av mod. Han utvecklar 

detta med att huvuddelen av soldaterna går in i kriget utan rädsla och är därmed modiga. Om 

männen trots allt är rädda, kommer de att misslyckas. Modig är den som är omedveten om 

faran, inte den som överkommer sin rädsla enligt Browne!46 

 

  

                                                        
41 Linda Johansson, ”Är det fegt att använda drönare?” i Peter Haldén och Biörn Tjällén (red), Mod i strid och 

filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget (Nordic Academic Press 2017) 206–207; 

Olsthoorn (n 11) 63. 
42 Johansson (n 41) 208. 
43 Ignatieff (n 11) 148–149. 
44 Charles McMoran Wilson Moran, Modets anatomi (Hörsta 1958) 16, 73. 
45 Simon Wessely, ”Twentieth-century Theories on Combat” (2016) 41 Journal of Contemporary History 269–

286. 
46 Shalit (n 37) 103. 
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3.3 Mod i Sveriges försvarsmakt 

Försvarsmakten fokuserar i Militärstrategisk Doktrin (MSD16) på krigföringsförmåga. Denna 

förmåga delar Försvarsmakten in i fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. De moraliska 

faktorerna reflekterar enligt MSD 16 ”den mänskliga sidan i vilja, mod, ledarskap”.47 Boken 

Vår militära profession48, ska ses som en ledstjärna för Försvarsmaktens personal. Här 

presenteras grunderna, teoretiska såväl som praktiska, i professionen. Syftet är att visa 

Försvarsmaktens bärande principer och därigenom hjälpa medarbetarna att förstå hur de bidrar 

till att skydda Sverige och dess medborgare. Explicit står det inget i Vår militära profession om 

vikten av mod men implicit går det att utläsa utav bokens narrativ, genom de olika berättelserna 

om etik, lojalitet och ansvar, som kopplas till respektive personalkategori.49 

 

3.4 Teoretiskt ramverk: Horns fem faktorer 

 

“Quite simply, everyone wants to be courageous” 

Bernd Horn
50 

 

I en militär kontext är mod grunden för stridsvilja och framgång enligt Bernd Horn. Mod behövs 

därför på alla nivåer men främst hos cheferna. Horn nämner fem faktorer som speciellt viktiga 

för att främja mod. Dessa är: Förtroende (Confidence), Utbildning & Träning (Education & 

Training), Erfarenhet (Experience), Gruppsammanhållning (Group Cohesion) och Ledarskap 

(Leadership).51 I min undersökning fokuserar jag på dessa faktorer för att analysera huruvida 

även militär, svensk, personal anser att de är viktiga för att tränas till att bli modig i en militär 

kontext. Horns fem faktorer bildar därmed det teoretiska ramverk som denna undersökning 

utgår från.  

 

3.4.1 Förtroende 

Med förtroende menar Horn både självförtroende för den egna förmågan och förtroende för 

andra. Men även att ha förtroende för den materiel som används och för anledningen till varför 

man slåss. En grupp med ett högt självförtroende uppvisar ofta, enligt Horn, ett modigt 

uppträdande under strid. Förtroende förvärvas bland annat enligt Horn genom utbildning, 

träning, ledarskap och gruppsammanhållning.52 

Ben Shalit anser att det är ett ”obestridligt faktum att effektiviteten […] i strid i stor 

utsträckning beror på soldaternas förtroende och respekt för förbandschefen”. Ett uppbyggt 

förtroende för chefen vid ett förband medför att även till synes ologiska order kommer att följas 

eftersom de underlydande har förtroende för att chefen handlar rätt. Om detta förtroende 

urholkas till följd av allt för många ologiska beslut, är risken dock att soldatens engagemang 

och därmed stridseffektiviteten sänks.53  

                                                        
47 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin : MSD 16 (Försvarsmakten 2016) 26. 
48 Försvarsmakten, Vår militära profession (2017). 
49 Försvarsmakten, Vår militära profession (n 48) 37–52. 
50 Bernd Horn, ”Courage” i Bernd Horn och Robert W Walker (red), The military leadership handbook 

(Canadian Defence Academy Press ; Dundurn Press 2008) 158. 
51 Horn (n 50) 161. 
52 Horn (n 50) 161. 
53 Ben Shalit, Konfliktens och stridens psykologi (LiberFörlag 1983) 121, 138–139, 176. 
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3.4.2 Utbildning och träning 

Träning minskar risken för överraskning och förstärker därmed förtroendet. En viktig del av 

träningen är att öva in rätta beteenden så att de sitter i ryggmärgen och kan genomföras 

reflexmässigt. Därmed finns förmågan att svara på de hot en militär enhet riskerar att utsättas 

för. Att veta att man kan är förberedd på att möta dessa utmaningar är viktigt för att bygga upp 

förtroendet och detta stärks ytterligare genom realistiska övningar som syftar till att förbereda 

soldaterna på vad som kan förväntas i en stridssituation samt till att inse de egna 

begränsningarna. Att genom träning skapa vanor och rutiner samt drillens betydelse för att 

åstadkomma de instinktiva reaktionerna nämns också av Horn.54 

Samuel Huntington betonar att hjältar blir de som tränats och indoktrinerats i att slåss och 

menar att övervinna civila beteenden är nödvändigt för att ”show courage, to cope with the 

chaos of combat and […] to kill”.55 Meir Finkel förespråkar att flexibilitet och komplexitet 

måste övas och att det också är viktigt att tillåtas att misslyckas under övningar för att förbereda 

militära enheter på att möta det oväntade.56 

 

3.4.3 Erfarenhet 

Det okända och det oväntade är de största anledningarna till rädsla i en militär kontext, skriver 

Horn. Erfarenhet, av realistisk träning men även av att ha varit med om skarpa situationer, ger 

soldaten ökade möjligheter att inte överraskas. Detta genom att bedömningen av vad som sker 

underlättas av det igenkännande av situationen som erfarenheten ger. Dessutom är erfarenhet 

viktig för att visa både sig själv och andra att modet inte sviktar när det är på riktigt.57  

Att första gången utsättas för strid är en erfarenhet som kan vara dyrköpt. Fredrik 

Gertsson, svensk plutonchef vid kravallerna i Caglavica 2004, beskriver hur viktigt det var för 

plutonen att klara av sammandrabbningen den 17 mars: ”Hade vi fått stryk då och kanske 

förluster och kanske fått ge upp byn då hade det varit jättemycket svårare att börja om”.58 

 

3.4.4 Gruppsammanhållning 

En stor motivation till att visa mod är viljan att rädda eller inte svika sina kamrater. Ju starkare 

sammanhållning inom gruppen eller enheten, desto större är viljan att vara modig. Stolthet över 

sitt förband och ha ett gott rykte inom förbandet är katalysatorer som leder till mod. Dessutom, 

skriver Horn, sprider sig mod. Om en soldat utför en modig handling så kommer andra att få 

styrkan att göra detsamma. Detta fungerar även åt andra hållet, även rädsla sprider sig i ett 

förband.59  

  

                                                        
54 Horn (n 50) 161–162. 
55 Hew Strachan, ”‘Heroic’ Warfare and the Problem of Mass Armies: France 1871–1914” i Sibylle Scheipers 

(red), Heorism and the changing character of war: toward post-heroic warfare (2014) 60; Samuel P Huntington, 

The soldier and the state : the theory and politics of civil-military relations (Cambridge, Massachusetts 1985) 

Kapitel 1. 
56 Meir Finkel, On flexibility : recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield (Stanford, 

Calif : Stanford Security Studies 2011) 55, 72. 
57 Bernd Horn, ”Fear” i Bernd Horn och Robert W Walker (red), The military leadership handbook (Canadian 

Defence Academy Press ; Dundurn Press 2008) 288; Horn (n 50) 162. 
58 Blomgren (n 3) 90. 
59 Horn (n 50) 163. 
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Forskning visar på att lojalitet och identifikation bland soldater ligger hos den egna gruppen 

medan officerare istället har sin lojalitet hos organisationen. Detta innebär att soldater i första 

hand motiveras att hjälpa sina kamrater medan officerare ser uppgiften (och att därigenom 

hjälpa organisationen) som det viktigaste.60 En annan viktig källa till sammanhållning är den 

gemensamma fienden, exempelvis som för Israel, vars medborgare bildar en hårt 

sammansvetsad grupp genom vetskapen att motståndarens mål är att fullständigt utplåna dem.61  

Om gruppens mål och värderingar skiljer sig från den enhet de tillhör, är en risk med en 

stark sammanhållning att gruppen sätter sina egna intressen före förbandets mål. En liknande 

risk är att sammanhållning kan hämma det moraliska modet i en grupp, genom att ingen vågar 

gå emot eller ifrågasätta gruppens beslut. Ju starkare sammanhållning, desto större är risken för 

detta.62 

 

3.4.5 Ledarskap 

 

“A brave captain is as a root, out of which, as branches, the courage of his soldiers doth 

spring” 

Sir Philip Sidney
63 

 

Ledarskapet handlar mycket om vikten att föregå med gott exempel. Nyss nämndes hur mod 

och rädsla sprids inom ett förband. Enligt Horn är detta ännu tydligare när det gäller chefer. 

Han beskriver hur mod kan genereras genom att följa en modig chef. Att dela underlydandes 

farliga situationer gör att modet som ledaren visar ”smittar” av sig på de underlydande. 

Dessutom styrks de i förvissningen att chefen endast begär av sina soldater vad han eller hon 

själv skulle kunna göra och även detta stärker förbandets mod.64 Clausewitz betonar hur 

manskapets mod är en följd av befälets mod, vilket styrks av Marcus Börjesson et als studier 

avseende hur ledarskapet påverkar den egna risktagningsnivån.65   

 

  

                                                        
60 Shalit (n 37) 109. 
61 Shalit (n 53) 169. 
62 Allister MacIntyre, ”Cohesion” i Bernd Horn och Robert W Walker (red), The military leadership handbook 

(Canadian Defence Academy Press ; Dundurn Press) 58, 61; Olsthoorn (n 11) 52. 
63 Grossman (n 40) 85. 
64 Horn (n 50) 163; Horn (n 57) 296. 
65 Clausewitz (n 38) 62–63; Marcus Börjesson et al, Uppfattningar om risk- och säkerhetsfrågor hos svenska 

fredsbevarare (Stockholm : Försvarshögskolan 2013) 24. 
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“No German soldier will abandon an officer who moves forward” 

Herman Balck66 

 

”The soul of the army” skriver Jim Storr om betydelsen av befälhavarens ledarskap.67 Att 

effektiviteten på en militär enhet i strid i stor utsträckning beror på förtroendet och respekten 

för förbandschefen framgick exempelvis hos de tyska pansartrupperna under 

Ardenneroffensiven 1940.68 I en israelisk undersökning från slutet av 1970-talet framgår det att 

ledarskap genom föredöme, även kallat ”följ mig”-stilen, är den mest effektiva ledarskapsstilen 

i modern krigföring.69  

 

3.5 Tidigare forskning  

Det är många som har forskat i vad mod är, vilka situationer som leder till ett mod eller 

hjältemod samt huruvida det går att på förhand förutse vilka som är de blivande hjältarna. När 

jag har sökt efter tidigare forskning har jag utgått från Horns fem faktorer och närliggande 

teman. Inledningsvis i detta kapitel presenteras forskning på situationer som inneburit att 

soldater efteråt har tilldelats tapperhetsmedaljer. Därefter följer tidigare forskning som berör 

en eller flera av Horns fem faktorer.   

 

3.5.1 Tapperhet och hjältemod 

Reuven Gal och Richard Gabriel undersöker i Battlefield heroism in the Israeli defence force70, 

vilka variabler som är viktigast när det gäller att förklara tapperhet och hjältemod i strid. De 

granskar israeliska soldater som tilldelats ”Medal of honor”-medaljer efter Yom Kippurkriget 

1973. Studien visar på att militär bakgrund, personlighet och biografi (ålder, fysisk status, 

ursprung) inte är variabler med vilka det går att förutspå extraordinär tapperhet. Istället är det 

den aktuella situationen och sammanhållningen mellan soldaterna, som ökar chansen till att 

hjältemodiga handlingar utförs.71 

Gal och Gabriel har i sin undersökning även kategoriserat vilken sorts situationer som 

oftast leder till att soldater uppträder på ett så modigt vis att de senare medaljeras för sin 

tapperhet. Dessa är:72 

 

(1) Att isolerat slåss med ryggen mot väggen, mot ”orimliga odds”.   

(2) Närstriden – varvid hjälten spontant tagit kommandot över situationen sedan chefen 

eller kamraterna stupat eller sårats.  

(3) Självuppoffringen – att offra sig för kamraterna, exempelvis genom att kasta sig 

över en handgranat som hamnat i ett trångt utrymme.  

(4) Att kämpa till sista kulan.  

                                                        
66 Hermann Balck, Order in chaos : the memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck (Lexington, 

Kentucky : University Press of Kentucky 2015) 179. 
67 Jim Storr, The human face of war (London 2009) 156. 
68 Antony Beevor, Andra världskriget (Historiska media 2012) 120; Balck (n 66) 179. 
69 Shalit (n 37) 130–131. 
70 Reuven Gal och Richard A Gabriel, ”Battlefield Heroism in the Israeli Defence Force” (1982) 57 International 

Social Science Review 232–235. 
71 Gal och Gabriel (n 70) 232. 
72 Gal och Gabriel (n 70) 234. 
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I The Medal of Honor, Combat Orientations and Latent Role Structure in the United States 

Military73 undersöker Joseph Blake och Suellen Butler de situationer under Vietnamkriget som 

innebar att medaljen Medal of honor utdelades till personer som bevis på deras mod. Två olika 

inriktningar på modiga handlingar identifierades; att vinna krig (war winning) och att rädda 

soldater (soldier rescue). Situationer klassificerade under war winning var i 70 % av fallen 

anledningen till att officerare (kaptens grad och högre) tilldelades medalj. För soldater var 

motivet till medalj i 69 % av fallen istället soldier rescue-relaterade situationer.74  

 

3.5.2 Horns faktorer i tidigare forskning 

Edward Shils och Morris Janowitz publicerade 1948 Cohesion and Disintegration in the 

Wehrmacht in World War II.75 I artikeln prövas hypotesen huruvida att kämpa för ett högre 

syfte, exempelvis en politisk övertygelse, är en motivator att slåss. Analysen genomfördes på 

tyskar som stred under andra världskriget. För den prövade hypotesen fann författarna endast 

indirekta samband. Istället menar Shils och Janowitz att soldater slåss för varandra tack vare de 

unika sociala band som existerar mellan dem.76 

On combat effectiveness in the infantry platoon: Beyond the primary group thesis77 är en 

artikel som, med strider i Irak och Afghanistan som exempel, undersöker varför små 

västerländska enheter ofta lyckas väl i strid. I artikeln argumenterar Anthony King att den 

främsta anledningen till framgång i strid kommer från träning och övning och att detta är vad 

som leder till gruppsammanhållning. Han menar att det är samträning som bygger 

sammanhållning och anser att Shils och Janowitz resultat om vikten av sociala band inte är den 

primära anledningen till sammanhållning i militära enheter.78  

Även hopp om belöning kan leda till en sammanhållning i en militär kontext. I Bush 

generals and small boy battallions undersöks vilka faktorer som byggde sammanhållning bland 

de militära regeringsstyrkorna i Liberia 1999-2003.79 För dem var det kompensation, 

förhoppningen att få lön eller att få plundra (på kort sikt) och att integreras i staten (på längre 

sikt) som spelade störst roll.80 

  

  

                                                        
73 Joseph A Blake och Suellen Butler, ”The Medal of Honor, Combat Orientations and Latent Role Structure in 

the United States Military” (1976) 17 The Sociological Quarterly 561–567. 
74 Blake och Butler (n 73) 566. 
75 Edward A Shils och Morris Janowitz, ”Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II” 

(1948) 12 Public Opinion Quarterly 280–315. 
76 Shils och Janowitz (n 75) 314–315. 
77 Anthony King, ”On combat effectiveness in the infantry platoon: Beyond the primary group thesis” (2016) 25 

Security Studies 699–728. 
78 King (n 77) 699. 
79 Ilmari Käihkö, Bush generals and small boy battalions : military cohesion in Liberia and beyond (Uppsala 

universitet 2016). 
80 Käihkö (n 79) 35, 162–164. 
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I rapporten Development of courage in military personnel in Training and performance in 

combat situations, studerar Stanley Rachmann hur utbildning och erfarenhet påverkar mod hos 

brittiska ammunitionsröjare.81 Rachmann menar att en nybörjare kan känna rädsla men ändå 

genomföra sin uppgift. Därmed är han modig. Efterhand som ammunitionsröjaren får mer 

erfarenhet, nedgår denna rädsla för att ibland avta helt, även om uppgiften fortfarande är farlig. 

Därmed är han per definition inte modig längre utan hans utbildning och erfarenhet har istället 

omvandlats till oräddhet. Dessutom upptäckte Rachmann att nybörjare, efter sin första skarpa 

insats, ofta fick ett tillfälligt överdrivet förtroende för den egna förmågan än vad de mer erfarna 

ammunitionsröjarna hade.82 

Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009–2012 betonar nödvändigheten 

av att träna med rätt utrustning under utbildning.83 Författarna menar att erfarenheten i 

Afghanistan 2009–2012 visar att det är viktigare att ha förtroende för och kunna använda sin 

materiel än att ha den bästa utrustningen. Rapporten nämner också att träning i grundläggande 

färdigheter är kärnan för en soldat och att därefter förbereds soldaten bäst inför insats genom 

verklighetsnära övningar. Även vikten av föregångsmannaskap påtalas. Den svenska enheten 

med uppgift att mentorera afghanska militära chefer visade detta föregångsmannaskap genom 

att följa afghanernas verksamhet, även när det var stor risk för att hamna i riskfyllda 

stridssituationer. Annars, är andemeningen, skulle det uppfattats som att svenskarna saknade 

modet att själva vara med, något som allvarligt skulle försvårat för svenskarna att mentorera.84 

 

 

  

                                                        
81 Stanley Rachmann, ”Development of courage in military personnel in Training and performance in combat 

situations” (University of London 1995). 
82 Rachmann (n 81) 117. 
83 Anders Jansson, Mats Walldén och Pontus Gyhagen, ”FM2015-15702:5 Taktiska och stridstekniska 

erfarenheter Afghanistan 2009-2012” (2015). 
84 Jansson, Walldén och Gyhagen (n 83) 6–7, 62. 
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4 EMPIRI 
Kapitlet innehåller insamlad empiri. Genomförda intervjuer och besvarad enkät presenteras. 

Inledningsvis beskrivs hur respondenterna definierar mod. Därefter presenteras empirin indelad 

i de begrepp som bildar undersökningens teoretiska ramverk: Förtroende, Utbildning & 

Träning, Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap. Avslutningsvis i kapitlet redovisas 

övrig relevant empiri. 

 

4.1 Hur uppfattar svensk militär personal begreppet mod? (Svar på fråga 

1) 

 

”Så att egentligen handlar det, om man kokar ner det, till att syftet är viktigare än den 

personliga säkerheten och bekvämligheten.” 

Johanne Hildebrandt
85 

 

Jag har frågat mina respondenter hur de definierar mod. Mod kan vara att riskera sin hälsa eller 

anseende eller att helt enkelt stå upp för det som man anser vara rätt, oavsett vilka konsekvenser 

detta kan få. Hildebrandt håller med om att det kan handla både om det fysiska och det 

moraliska och att det är en frisk egenskap som behövs, eftersom motsatsen, att vara feg och 

undfallande och eftergiven, är en dålig grund för att bygga samhällen. Hon anser också att mod 

handlar om att ”syftet är viktigare än den personliga säkerheten och bekvämligheten”.86 I detta 

får hon medhåll från den officer som var i Kosovo under kravallerna 2004. Han säger att mod 

kan vara att ta ”medvetna risker, som jag har analyserat, och jag tar ansvar för dom. Men jag 

gör det för att nå målet, och ett högre syfte”.87 

 För en respondent är mod en ”personlig egenskap, […] en vilja att våga ta de risker det 

kräver, för att lösa uppgiften”.88 Han anser vidare att den som har ett öppet och ärligt förhållande 

till medmänniskor och medarbetare också uppvisar en sorts mod. Exempelvis att våga erkänna 

brister inom vissa arbetsområden.  

 Vikten av att det ska vara ett medvetet val nämns av några och en officer menar att om 

det är ”fight or flight” som gäller så har det inte med mod att göra, utan att det inte finns några 

alternativ till att ta sig ur situationen. Antingen slåss man eller så springer man och ”även den 

fegaste människan i världen” slåss om den är intryckt i ett hörn och då handlar det inte om 

mod.89 Han utvecklar detta med att modet kanske ligger i att utsätta sig i en liknande situation 

igen, till exempel passera den plats där eldöverfallet skedde, eftersom en del av modet är att 

hantera sin rädsla.  

  

  

                                                        
85 Hildebrandt (n 15) 
86 Hildebrandt (n 15) 
87 R5 (Respondent 5) 
88 R1 (Respondent 1) 
89 R3 (Respondent 3) 
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Prästen menar att mod handlar om att göra något som man inte känner sig bekväm med och 

som man inte är helt säker på att man klarar av. Även prästen kommer in på det här med att 

mod kan vara moraliskt eller fysiskt och menar att de nog går in i varandra och att det kanske 

är så att det är ”det moraliska modet som utlöser ett fysiskt mod”.90 

  

Enkäten 

 

”Mod innebär en vilja och förmåga att lösa uppgift trots en kontext av ovisshet och 

osäkerheter som ibland skapar effekter som rädsla, ängslan och uppgivenhet”91 

 

I en öppen fråga ombads respondenterna att definiera vad mod är för dem. Detta var den öppna 

fråga som fick flest svar, 92 % (110 av 122) och definitionerna handlar till huvuddel om att 

riskera något men att ändå genomföra. Det bör vara ett aktivt val för att respondenterna ska 

tycka att det är mod, inte att enbart reagera på ett hot för att det inte finns några andra 

valmöjligheter. Att agera utanför komfortzonen/bekvämlighetszonen, trots risk för 

konsekvenser och att göra något trots rädsla eller fara nämns återkommande. 

Undersökningens första fråga, Hur uppfattar svensk militär personal begreppet mod?, 

anser jag är besvarad i och med presentationen av empirin från mina respondenter i detta avsnitt 

(4.1). Hur dessa åsikter stämmer med litteratur och tidigare forskning återkommer i 

analyskapitlet. 

 

4.2 Förtroende 

 

”Förtroende bäddar för att man kan arbeta så optimalt som möjligt” 

Respondent 1 

 

Respondent 1 anser att förtroende ger möjligheter att optimalt kunna lösa uppgifter men är 

tveksam till om detta, ”ger uttryck i form av mod eller om det ger uttryck för en bättre 

riskbedömning av läget” och tror att ”mod är något som andra kanske bedömer”. För honom är 

det viktigt med förtroende för den egna förmågan men en avgörande faktor för att våga och 

orka göra sitt yttersta är att känna förtroende för kamrater och chefer.  

En respondent som genomfört flera utlandsmissioner är övertygad om att benägenheten 

att göra riskfyllda saker ökar av vetskapen att kamraterna runtomkring kommer att kunna 

komma till undsättning om det behövs. Detsamma, om än i mindre grad, menar han gäller för 

förtroendet för materielen. Han berättar hur ett bristande förtroende för materielen inneburit att 

soldater i hans närhet vägrat att utföra sin tjänst. Därmed blev detta en anledning till att en del 

”fegade ur […], de var rädda att den [utrustningen] var så bristfällig i övrigt också”.92  

  

                                                        
90 P1 (Präst 1) 
91 Enkätsvar, ifyllt 2019-09-04 
92 R4 (Respondent 4) 
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För att kunna vara lojal mot chefens fattade beslut, och därmed kunna handla i dennes anda, 

måste det finnas ett förtroende för chefen säger respondent 5 och betonar vikten av 

uppdragstaktik och hur detta koncept ”bygger på förtroende neråt och lojalitet uppåt”. 

Respondent 3 förklarar att om han får en uppgift från en chef som han har förtroende för så får 

han därmed modet att utföra det, eftersom han vet att han kommer att klara det. Även tvärtom, 

att förtroende fungerar åt båda hållen, nämns under en annan intervju. Respondenten påtalar 

värdet av att som chef känna att det finns ett förtroende från de underlydande och hur detta 

förtroende ger honom ”styrka att våga fatta beslut”.93 

Prästen tror att ett förtroende för chefen gör en grupp mer benägen att gå ”all in”, för att 

lösa uppgiften, samt att ”förtroendet måste gå hela vägen upp men att det är viktigast att gruppen 

har förtroende för sin gruppchef”. Hildebrandt anser att förtroendet för  chefen påverkar mycket 

hur gruppen löser en uppgift eftersom soldaterna ”befinner sig i en bubbla i sin grupp och då är 

den bubblan det viktigaste och gott ledarskap är ju då oerhört viktigt”. 

Framgång för ett förband ger ett viktigt självförtroende för enheten enligt en respondent. 

Vetskapen om att ”vi har överlevt i väldigt svåra situationer” och att ”det vi gör är åtminstone 

tillräckligt bra” är viktiga komponenter som enligt honom ”skapar ett förtroende inom 

förbandet”.94  

 

Enkäten 

Tre frågor i enkäten frågar om hur respondenterna ser på förhållandet mellan förtroende och 

modigt uppträdande. Svaren (se bild 1) visar att det inte finns någon större skillnad när det 

gäller hur viktigt självförtroendet, förtroendet för kamrater eller för chefer är när det gäller att 

bädda för personligt mod eller ett modigt uppträdande i gruppen eller i organisationen. Det är 

dock tydligt att det anses viktigt att dessa förtroenden finns. 

 

Index enkäten:  

0=Håller inte alls med/Inte alls viktigt 

5=Håller med i hög grad/Väldigt viktigt 

 

 
Bild 1 Stapeldiagram 1, 2 och 3 

 
 

  

                                                        
93 C1 (Chef 1) 
94 R2 (Respondent 2) 
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4.3 Utbildning & Träning 

 

”Det är inte så lätt att agera om man har en kula i pannan” 

Respondent 4 

 

Vikten av att kunna grundläggande stridsutbildning poängteras av respondenterna. Innebörden 

av det inledande citatet är att den som behärskar de militära grunderna har lärt sig att handla 

instinktivt, i detta fall att gå ner i skyddsställning för att undvika att bli skjuten, varefter 

situationen kan överblickas. På frågan om vad som är viktigast, grundutbildningen eller den 

missionsspecifika utbildningen så var respondenterna överens om att grundutbildningen var 

viktigast. ”Det var inte den utbildningen [missionsutbildningen] som var viktig för att det här 

blev bra utan det är ju […] värnplikt, officersutbildningen, truppföringen”.95 

En jämförelse gjordes när det gällde det gamla värnpliktssystemet, där respondent 4 

framhöll att soldater idag är dugligare än de från värnpliktssystemet i strid, eftersom den 

anställde soldaten ofta är mer förberedd, både fysiskt och mentalt. Det var, menar han, vanligare 

förr än idag att höra missnöje med de tilldelade uppgifter.  

Respondent 3 anser att det inte går att utsätta sig realistiskt för den stress som kommer då 

man blir skjuten på, ”att vara utsatt för direktriktad eld, när man till och med blir skjuten på, 

nej det går inte att öva det”. Han får medhåll av respondent 2, ”du kan öva till en viss gräns 

men det kan aldrig replikera det skarpa läget”. Respondent 2 utvecklar detta genom att prata 

om svårigheten att få till rätt stressorer under övningsförhållanden. Respondent 1 berättar att 

övningarna under deras missionsutbildning var bra men ändå inte tillräckligt realistiska, ”för 

det var ingen som kunde ana vad som skulle ske”. ”Att ha varit utsatt för dubbelsidiga övningar 

med högt stresspåslag, när man går in för det riktigt, den [erfarenheten] var jättenyttig att ha 

med sig när det blev skarpt” anser respondent 5.   

 Respondent 4 och hans enhet utbildades för att sköta bevakningen ”för en stab i fred” 

men en knapp månad efter att han kom till insatsområdet, bröt fullskaligt krig ut, något som 

ingen var beredd på eller hade förberett sig för. 

 

  

                                                        
95 R5 
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Enkäten 

40 % av respondenterna anser att den grundläggande utbildningen är väldigt viktig (bild 3, 

stapeldiagram 4) medan motsvarande siffra för missionsutbildningen är 23 % (bild 3, 

stapeldiagram 5) 83 % av respondenterna i enkäten anser att det går att träna upp sin förmåga 

till att vara modig och ger även förslag på hur detta kan ske. Nedan följer några förslag: 

 

”Att träna på att hantera "omöjliga" och komplexa situationer”96 

 

”Att ligga på gränsen och utanför det bekväma, lämna comfort zone”97  

 

”Ha fler händelsestyrda övningar där konsekvenser spelar roll. Skapa övningar där upplägget 

är okänt och deltagarna får vistas utanför sin trygghetszon”98 

  

 
Bild 2 Stapeldiagram 4 och 5 

 

4.4 Erfarenhet 

 

”Jag känner igen mina egna reaktioner, jag vet hur jag reagerar och utifrån det känner jag mig 

tryggare helt enkelt” 

Respondent 4 

 

En respondent berättar hur han genom sin erfarenhet känner igen de egna reaktionerna när det 

”börjar att hetta till” och utifrån denna vetskap känner han sig trygg. Han berättar vidare hur 

bristen på erfarenhet kan vara ett problem, om man har ”ett gäng med rädda människor” som 

har en ”halvdan utbildning” bakom sig men att detta har förbättrats de senaste åren i och med 

införandet av yrkessoldater.99 Erfarenheten av svåra situationer medför en utveckling av 

soldaten, både som person och som yrkesman menar respondent 2. Framförallt vet han nu hur 

han påverkas av stress. Denna erfarenhet gör att respondent 2 känner ett större lugn idag inför 

risken att utsättas för farliga situationer eftersom han vet att han redan klarat av att ”nån försöker 

ha ihjäl en” och att han har förmågan att ”leda folk i den situationen”. 

  

                                                        
96 Enkätsvar, ifyllt 2019-09-05 
97 Enkätsvar, ifyllt 2019-09-13 
98 Enkätsvar, ifyllt 2019-09-11 
99 R4 
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Prästens uppfattning om erfarenhet är att ”erfarna soldater tar mindre risker än oerfarna, för 

dom vet vad konsekvensen kan bli” och att detta troligtvis ändå får dem att framstå som modiga, 

eftersom de vet vilka begränsningar och möjligheter de har och ”dom gränserna kan vara så 

långt framme att gemene man inte fattar att det är möjligt”.  

En officer som nominerat underställda till förtjänstmedaljen berättar att just bristen på 

erfarenhet hos en underlydande bidrog till att denne fick en högre valör på medaljen eftersom 

han trots sin oerfarenhet ändå lyckades att lösa ” alla uppgifter i den här miljön”.100 

När det gäller synen på ”elddopet” är åsikterna lite tudelade. Å ena sidan kan man ju inte 

veta hur man reagerar vid en stridssituation innan man upplevt det. Därav menar respondent 2 

att det kan finnas ett värde i att utsättas för strid. Å andra sidan anser han att när det handlar om 

människors liv, är det trots allt inte värt risken att söka faran i onödan. Hildebrandt tror att det 

kan vara svårt att föreställa sig strid innan man har en egen erfarenhet av det, att inse hur ”rått 

och brutalt” det är. Hon tror att elddopet är viktigt men att det förändrar människor, antingen 

till det bättre eller till det sämre. 

 

Enkäten 

Svaren visar på att erfarenhet leder till att en person uppfattas som modig (bild 4). En annan 

fråga är huruvida ökad erfarenhet leder till en ökad risktagning. 72 % av svaren säger att det 

inte gör det. Det fanns en möjlighet att motivera detta svar i en öppen fråga. Där nämner många 

att risktagning snarare hör ihop med dumdristighet och chanstagning än att det rör sig om mod. 

 

 
Bild 3 Stapeldiagram 6 

 

4.5 Gruppsammanhållning 

 

”Om jag ser en kamrat som är i fara så åsidosätter jag till viss del den fara som jag själv är i” 

Respondent 1 

 

Respondent 1 berättar om de olika roller som officerarna hade vid hans enhet, ena dagen chef, 

en annan dag skytt eller förare och hur detta underlättades av sammanhållningen, ”den 

flexibiliteten hos alla hade vi inte kunnat ha om vi inte hade haft en väldigt bra 

förbandsanda”.101 Respondent 5 tror att risktagning kan öka med hänsyn till gruppens 

sammanhållning. ”Så tog vi risker? Ja! Var det för att vi var sammansvetsade? Kanske det.”  

  

                                                        
100 C1 
101 R1  
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Han menar att det som uppfattades som en ökad risktagning kanske istället hade att göra med 

ett fokus på att lösa sin uppgift: ”Jag var oerhört uppgiftsfokuserad, min uppgift är att hålla 

linjen, ingen djävul går förbi”.102  

Prästen är inte övertygad om att sammanhållning ökar en grupps risktagande men tror att 

samarbetet främjas, vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att genomföra svåra uppgifter. 

Respondent 4 säger att om det finns en bra sammanhållning blir det ”lättare än om det finns 

friktioner från början” på frågan om viljan att lösa uppgifter förändras med hänsyn till hur god 

sammanhållning gruppen har. För respondent 3 handlar det om tillit, att tillit krävs för att utsätta 

sig för risker och drar en parallell med hur brandsoldater ger sig in i brinnande hus i 

förvissningen om att deras kamrater står utanför som backup. Med det resonemanget menar han 

att militärer också behöver lita på dem de jobbar med.  

 

Enkäten 

Som det går att utläsa av bild 4, anser en övervägande majoritet av de officerare som har 

besvarat enkäten att sammanhållning i gruppen i hög grad ökar chansen att gruppen beter sig 

modigt. 

 

 
Bild 4 Stapeldiagram 7 

En majoritet av respondenterna (52 %) är mest motiverade att ta risker om det gäller att hjälpa 

sina kamrater. Som god tvåa anser 34 % att de i första hand motiveras att ta risker för att lösa 

tilldelade uppgifter (bild 5, stapeldiagram 8). När det gäller vad som motiverar soldater att ta 

risker, tror 62 % av respondenterna att soldater i första hand tar risker för att hjälpa sina 

kamrater, medan 25 % tror att det är uppgiftens lösande som motiverar (bild 5, stapeldiagram 

9). 

 

 
Bild 5 Stapeldiagram 8 och 9 
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4.6 Ledarskap 

 

”Du backar inte bakom chefen, det gör man inte!” 

Respondent 5 

 

Att ha chefen lagom nära framstår som viktigt i intervjuerna. Tillräckligt nära för att kunna 

överblicka situationen och därmed ”kan fatta beslut som gynnar mitt lösande av uppgiften”.103 

Men också tillräckligt långt borta så att de underlydande får sitt utrymme. Den respondent som 

var i Kosovo under kravallerna 2004 beskriver den fysiska närheten och hur alla nivåer, från 

soldaten i gruppen upp till bataljonschefen hade sitt område och hur detta medverkade till att 

de längst fram stod kvar och höll linjen. ”Det där är ett exempel vikten av chefers närvaro långt 

fram i en stridssituation. Därför, du backar inte bakom chefen, det gör man inte”.104 

Uppdragstaktik nämns, vikten av att det finns en tillit uppifrån och en lojalitet underifrån. Att 

vara rakryggad och lugn och inte svikta samt känslan att veta att chefen tilldelar de resurser 

som behövs för att lösa uppgiften, är andra egenskaper respondenterna vill att deras chefer ska 

ha i krissituationer. Dessutom ska en chef se helheten och inte fastna i detaljer, fatta rationella 

beslut och inte själv fastna i att aktivt delta i den pågående striden. 

På frågan om hur en chef kan motivera sitt förband till att uppträda modigt, anser en 

respondent att det handlar om förtroende. Om det finns ett förtroende för chefen, tror förbandet 

på att det som chefen planerar är genomförbart och därmed får förbandet eller den enskilde 

”möjligheten att ha det modet att utföra det här, för att jag litar på att jag kommer att klara det 

här bra”.105 Även att chefens uppträdande påverkar förbandet, ”Är en chef lugn så tror jag också 

det kan dämpa rädsla, stress, ångest bland de underlydande också”.106 

 

Enkäten 

På påståendet huruvida en chefs modiga uppträdande ökar chansen att de omkring chefen också 

beter sig modigt, (bild 6) håller alla med om detta. Ingen har svarat att de inte alls håller med 

och en majoritet håller med i hög eller väldigt hög grad, 4 eller 5 på en femgradig skala. 

 

 
Bild 6 Stapeldiagram 10 
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyseras empirin från intervjuer och enkät. Även undersökningens teoretiska 

ram samt övrig relevant litteratur presenterad i kapitel 3, Litteratur och Teori, tas till hjälp vid 

denna analys. 

 

5.1 Vad är mod? 

Respondenternas (intervjuer och enkät) åsikter är inte motstridiga, utan kompletterar snarare 

varandra. Inte alla respondenter uttrycker att det krävs en rädsla för att vara modig eller för att 

göra en modig handling men en majoritet menar att det i alla fall rör sig om att utmana sig själv 

och därigenom överskrida gränsen för vad som känns naturligt och säkert.  

Huvuddelen av läst litteratur är också överens om att mod handlar om att göra något trots 

rädsla eller risk. Däremot, att som A.T.A Browne menar, att man endast kan var modig om man 

aldrig känner fruktan, är inte en inställning som denna undersöknings empiri understödjer eller 

som jag har hittat i övrig litteratur. 

Flight or Fight nämns av några respondenter och detta följs upp med att här finns det ett 

aktivt val, att stanna och slåss eller att fly faran. Intressant är om soldaten är så pass trängd att 

fly inte är ett alternativ. I så fall är det nog inte mod utan nåt annat som kickar in anser mina 

respondenter (intervjuer). Men det nämns även ett annat alternativ, att göra ingenting åt 

situationen, vilket kanske är den minst modiga utvägen.  

 

5.2 Förtroende 

Att förtroende krävs för att kunna arbeta optimalt verkar respondenterna från mina intervjuer 

vara överens om och detta stärks av enkäten. Förtroendet för chefer och kamrater framstår som 

viktigast i enkäten, när det gäller att skapa förutsättningar för ett modigt beteende. Men även 

förtroendet för den egna förmågan skattas högt (Bild 1 Stapeldiagram 1, 2 och 3). 

För Horn innebär förtroende även ett förtroende för den utrustning som används. 

Vikten av att ha förtroende för sin utrustning framhölls av Jansson, Walldén och Gyhagen, 

som en erfarenhet efter svensk trupps insatser i Afghanistan.107 Några respondenter 

nämner hur ett uteblivet förtroende för utrustningen påverkat lösandet av uppgiften.  

Ett annat slags förtroende är det självförtroende för den enskilde eller enheten, som 

kommer av att ha lyckats genomföra nåt svårt, helt enkelt ett kvitto på att det man gör fungerar. 

Risken kan vara att enheten får en överdriven tilltro till den egna förmågan, det Aristoteles 

benämner som optimism (se kapitel 3:1). 

 

  

                                                        
107 Jansson, Walldén och Gyhagen (n 83). 
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5.3 Utbildning & Träning 

Att vara professionell verkar vara nyckeln till militär framgång. Detta beskrivs av 

respondenterna som att man kan verka optimalt, med en hög riskmedvetenhet, trots en riskfull 

miljö. Med en yrkesarmé verkar det som att graden av professionalism ökar. Finkel menar att 

övningar ska vara så realistiska som möjligt, komplexiteten måste stegras och flexibilitet övas. 

Framförallt måste militära chefer och förband tillåtas att misslyckas, menar han.108 Han får 

medhåll i detta, både av respondenterna i intervjuer och i enkätsvaren. 

Tydligt är att mina respondenter betonar vikten av en grundläggande utbildning. Därmed 

menar de inte att missionsutbildningen är oviktig men att med en god grundutbildning klarar 

militär personal av att åka på utlandsmission även om missionsutbildningen saknas av någon 

anledning. Respondenterna anser att det är svårt att öva helt realistiskt men att komplexa 

övningar innan missionsutbildningen ökar professionaliteten hos förbandet.  

King menar att träning och övning är främsta anledningen till framgång i strid.109 

Jansson, Walldén och Gyhagen skriver att grundläggande färdigheter är kärnan för en 

soldat.110 Sett ur perspektivet att träning och utbildning lägger grunden för all verksamhet, 

styrks dessa påståenden av min empiri. 

 

5.4 Erfarenhet 

Horn menar att det okända och det oväntade är de största anledningarna till rädsla för 

militärer.111 Han fortsätter med att beskriva hur erfarenhet av realistiska övningar kan leda till 

ett ökat mod. För mina respondenter handlar erfarenhet om att vara med på riktigt, i strid och 

att därmed ha genomgått sitt elddop. Det är först då som en person får reda på hur han eller hon 

reagerar. Detta går inte att öva på fullt ut, menar respondenterna. 

Svaren från enkäten pekar på att det inte behöver finnas ett samband mellan ökad 

erfarenhet och risktagning eftersom man snarare, genom sin erfarenhet, kan förutse riskerna 

och därigenom kalkylera med dem på ett klokt sätt. Därmed kan den erfarne uppfattas som 

modig medan Rachmann skulle kategorisera det som oräddhet, eftersom det snarare är 

utbildning och erfarenhet av stridssituationer som påverkar agerandet, än någon som övervinner 

sin rädsla.112  

 

5.5 Gruppsammanhållning 

Huvuddelen av de intervjuade respondenterna anser att den största motivatorn till att agera trots 

att det är farligt, är för att hjälpa sina kamrater. Dessutom tror de inte att det är någon större 

skillnad på om man är officer eller soldat utan att det mer är en fråga om situation och 

personlighet än om grad. I det akuta skedet, mitt inne i striden, menar de att det är kamratskapet, 

förbandsandan som är avgörande för agerandet. Det handlar om att överleva. Den som däremot 

står en bit därifrån och har ett mer övergripande helikopterperspektiv på striden har möjligtvis 

annat som motiverar agerandet, exempelvis att agera till fördel för att lösa den uppgift förbandet 

har. Särskilt tror respondenterna att detta kan vara aktuellt för officerare, eftersom dessa 

                                                        
108 Finkel (n 56). 
109 King (n 77). 
110 Jansson, Walldén och Gyhagen (n 83). 
111 Horn (n 57). 
112 Rachmann (n 81). 
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troligtvis har ett behov, inte bara av att överleva, utan också att visa att de klarar av att lösa 

tilldelade uppgifter. Ju närmre striden, desto mer soldat och desto viktigare blir 

sammanhållningen, både den sociala och den fysiska, och att slåss för både sin egen överlevnad 

och för kamraternas. 

En av mina respondenter ansåg att det var uppgiften som fick honom att ta risker. Vid 

den stridssituation som han senare medaljerades för var han chef över många soldater och 

förbandet hade en uppgift att lösa, att hindra en uppretad folkmassa från att ta sig in i byn 

Caglavica. Övriga respondenter hanterade färre underlydande. Vikten av kamratskapet som en 

motivator till att ta risker stämmer med Gal och Gabriels undersökning, där den variabel som 

mest verkar förklara tapperhet och hjältemod är just sammanhållning.113 Även Blake och Butler 

menar att kamratskapet hos soldaten är den viktigaste motivatorn till att genomföra tappra 

handlingar, då detta var motivet till 69 % av de soldater som tilldelades Medal of Honor efter 

vietnamkriget.114  

Respondenterna, både i intervju och i enkät, nämner vikten av tillit, frånvaron av eller 

minskade friktioner, och om hur sammansvetsning lägger grunden för att lösa komplicerade 

uppgifter om det finns en bra gruppsammanhållning.  

 

5.6 Ledarskap 

Horn menar att ledarskapet sprider sig. Därför är det viktigt med en chef som är en 

föregångsman för sina underlydande. Respondenterna håller med om detta men nämner även 

hur ledaren bör hålla sig på lagom långt avstånd från sina underlydande. Nära nog för att 

överblicka situationen men ändå så pass långt iväg att han eller hon inte lägger sig i och 

detaljstyr. Givetvis finns det en skillnad på vilken nivå en chef befinner sig. En gruppchef 

förväntas vara mer aktiv i striden än exempelvis en bataljonschef. Uppfattningen att det 

uppträdande som en chef har sprider sig till de underlydande delas av enkätens respondenter. 

Studien The Medal of Honor, Combat Orientations and Latent Role Structure in the 

United States Military, visar att officerare i hög grad genomför hjältemodiga handlingar i vad 

Blake och Butler kategoriserar som war winning situations.115 Ledarskap är ett exempel på en 

sådan situation. Ett gott ledarskap är dessutom ett vanligt motiv till varför svenska officerare 

tilldelas förtjänstmedaljen, utöver att ha uppvisat personligt mod.  

                                                        
113 Gal och Gabriel (n 70). 
114 Blake och Butler (n 73). 
115 Blake och Butler (n 73). 
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6 DISKUSSION 
Kapitlet inleds med att undersökningens huvudfråga, Hur kan militär personal förberedas på att 

bli modiga?  besvaras. Därefter presenteras en avslutande diskussion avseende 

undersökningens resultat. Kapitlet avslutas med några förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Resultat. Hur kan militär personal förberedas på att bli modiga? (Svar 

på fråga 2) 

Horns fem faktorer är alla viktiga för att förbereda personal på att bli modiga. Ibland är det 

tidsaspekten som bestämmer vilken som är viktigast för stunden. Grunden till soldater och 

förband anser jag, med hänsyn till empirin i min undersökning, är Utbildning & Träning. Om 

soldater tränar på rätt saker och genomför realistiska övningar, varvid deras gränser testas och 

utmanas, kommer vi att få flexibla soldater och förband som är vana vid att möta det okända 

och har tränat på att lösa komplexa problem. Detta ger skicklighet och professionalitet och 

därmed förutsättningar för att ta risker. Att utsättas för det okända gör att de egna gränserna 

flyttas och att nästa gång är det lite mindre rädsla inför det oväntade. Utan de förutsättningar 

som utbildning & träning ger, kommer soldaten eller förbandet inte att lyckas oavsett hur 

modiga de är.  

Utbildning & träning är inte på riktigt, oavsett hur realistiskt det går att göra men är av 

väsentlig vikt för att överhuvudtaget klara av sin tjänst och för att förbereda sig så bra som 

möjligt. Erfarenhet av skarpa situationer kan endast fås ute i verkligheten, oavsett om 

verkligheten är att strida, hindra kravaller eller att hjälpa till vid naturkatastrofer. Det är först 

när enheten hamnar i strids- eller krissituationen som det utvisas vem som står kvar och vem 

som flyr.  

 Det goda ledarskapet behövs för att möjliggöra en förbandsanda som motiverar 

personalen att göra sitt bästa,. Rätt ledarskapet skapar positiva förväntningar som motiverar 

personalen att göra sitt yttersta, även om det är riskfullt. Dessutom behövs förtroende för 

cheferna för att tro på att tilldelade uppgifter går att lösa och denna grund läggs hemma, genom 

att chefer deltar vid utbildning och träning. I striden påverkar chefens uppträdande hela 

förbandet. 

 Gruppsammanhållning nämns av många som den största anledningen till varför soldater 

slåss. Det verkar som att skälen till sammanhållning inte är jätteviktiga i en militär kontext 

men att det finns en sammanhållning är avgörande för att en miltär enhet ska göra ett bra 

jobb. Sociala band116, utbildning och träning117, förhoppningar om kompensation118 eller att 

ha en gemensam motståndare119, leder alla till sammanhållning. Däremot är nog vissa skäl till 

sammanhållning skörare än andra och riskerar därmed att brista vid påfrestningar. 

  

  

                                                        
116 Shils och Janowitz (n 75). 
117 King (n 77). 
118 Käihkö (n 79). 
119 Shalit (n 53). 
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Som tidigare nämnts så går Horns faktorer in i och påverkar varandra. En av dessa faktorer 

har ännu inte nämnts i detta avsnitt, förtroende. Förtroende, är enligt mig viktigast av dem 

alla.  Genom att utbildas och träna på rätt sätt, skapas ett förtroende för den egna förmågan, 

för materielen som används och för kamrater och chefer. Först då är soldaten eller enheten 

mogna att utsättas för risken att hamna i strid och få den erfarenhet detta ger. Förhoppningsvis 

blir denna erfarenhet en framgång, vilket ger ytterligare självförtroende inför nästa gång.  

Så svaret på frågan ”Hur kan militär personal förberedas på att bli modiga?” är att ta 

hänsyn till Bernd Horns fem faktorer. Att se Utbildning & Träning som grunden och Förtroende 

som det viktigaste begreppet som ska genomsyra och genomsyras av övriga. (bild 7) 

 

 
Bild 7 Horns fem faktorer i relation till mod och resultat på genomförd undersökning 
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6.2 Avslutande diskussion 

Hjältar behövs, även i ett modernt samhälle. Handlingar som uppfattas av omvärlden som 

modiga förändras men behovet att ha förebilder är en del av människans kultur. Det är inte 

alltid handlingen eller orsaken som är vad som uppfattas som modigt. Riter och ceremonier har 

alltid varit viktiga, menar Hildebrandt.120 Det gäller bara att paketera dem i en nutida kontext! 

Det är värderingarna och den etik som finns i samhället som lägger grunden för vad som är 

modigt. I problemformuleringen (sida 7) nämns vikten av att samhället legaliserar att och varför 

dess personal strider. Militär personal behöver denna legalisering för att känna att den löser rätt 

uppgifter och därmed tror på dessa och är beredda att offra sina liv för dem. Jag är övertygad 

om att vi behöver hjältar, föregångsmän att efterlikna och att inspireras av. Att uppmärksamma 

dessa ser jag som en självklarhet, oavsett om det sker i form av militära utmärkelser eller på 

andra vis. 

Försvarsbeslutet 2015 medförde att värnplikten återinfördes 2018, vilket på sikt kan leda 

till ett större intresse för Försvarsmakten och därmed också en bredare folkförankring. Likaså 

kan återgången till en satsning på det nationella försvaret efter många års fokus på 

internationella insatser öka svenskars engagemang i försvarsfrågor. Veterandagen den 29 maj 

är sedan 2017 en allmän flaggdag som uppmärksammas även av det politiska toppskicket.121 

Tidigare och blivande mottagare av belöningsmedaljer och förtjänstmedaljer bjuds in att delta 

vid den lunch, Hjältars lunch, som intas innan ceremonin i Stockholm.122 Även detta visar på 

att intresset för Försvarsmakten har ökat. 

Att visa mod i en militär kontext betyder inte nödvändigtvis att vara i strid eller att 

genomföra stridshandlingar. Att skydda någon från en uppretad folkmassa, att röja skarpa minor 

eller att hjälpa till vid skogsbrand är olika handlingar som kräver mod. Genom att förbereda sig 

väl och träna på rätt saker under realistiska förhållanden, har soldaten eller förbandet gjort vad 

de kan för att vara professionella. Men för att våga vara modig krävs förtroende: För den egna 

förmågan; För kamrater och chefer; För förbandet och dess uppgifter. Sedan är det den aktuella 

situationen som visar om detta är tillräckligt för att bli en riktig hjälte! 

 

  

                                                        
120 Hildebrandt (n 15) 
121 Regeringskansliet (n 12) 138, 216, 241. 
122 Carl-Johan Ekman, Försvarsmaktens Veterancentrum. Mail 2019-09-06 
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6.3 Förslag på framtida forskning 

Av alla mäktiga känslor i strid, är ingen starkare än ”trängtan efter ära och berömmelse”, enligt 

Clausewitz.123 Min undersökning visar att det kan finnas en tendens till en större risktagning 

inom Försvarsmakten, kopplat till en förhoppning att bli belönad. Huruvida detta är sant anser 

jag är ett lämpligt ämne för en framtida undersökning. 

Mina respondenter är officerare som ser på begreppet mod ur sitt perspektiv. För att öka 

generaliserbarheten på undersökningens resultat bör motsvarande undersökning genomföras 

även på soldater, på specialistofficerare och på civilanställda inom Försvarsmakten. Ytterligare 

perspektiv på mod kan erhållas genom att undersöka andra yrkesgrupper som har riskfyllda 

arbeten, exempelvis polisen eller brandförsvaret. 

Min undersökning visar att svenska officerare till huvuddel anser att de motiveras att ta 

risker för att undvika att deras kamrater skadas. Tidigare forskning, bland annat genomförd på 

israeliska och amerikanska förband, visar att det istället till huvuddel är uppgiften som 

motiverar officerare att ta risker. Att undersöka huruvida mitt resultat är en effekt av det svenska 

samhället (alla är lika mycket värda) eller om det beror på något annat, är också en intressant 

fråga att forska kring. 

 

  

                                                        
123 Clausewitz (n 39) 63. 
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BILAGA 1 ENKÄT 
 

URVALSFAKTORER 
 

Min ålder 

 25-35 år 

 35-45 år 

 45-55 år 

 55-65 år 

 

Militär bakgrund 

 Armén 

 Marinen 

 Flygvapnet 

 Annat 

 

Jag har varit anställd inom Försvarsmakten: 

 Mindre än 10 år 

 10-20 år 

 Mer än 20 år 

 

Jag har genomfört utlandsmission (eller motsvarande skarp insats nationellt eller 

internationellt) 

 Ja, i högriskmission (exempelvis Afghanistan) 

 Ja, i lågriskmission (exempelvis Kosovo) 

 Ja, både i högrisk och i lågriskmission 

 Nej, har inte genomfört utlandsmission 

 

Jag har genomfört flera utlandsmissioner 

 Ja 

 Nej, har genomfört en utlandsmission 

 Nej, har inte genomfört någon 

 

Jag är 

 Man 

 Kvinna 
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MOD: Militär kontext 

 
Vad är mod för dig? 

 

 

För mig hör mod ihop med att ta risker 

 Ja 

 Nej 

Motivera gärna ditt svar! 

 

 

Jag anser att ett högt självförtroende bidrar till ett personligt mod 

 
 

Om jag har förtroende för mina kamrater så bidrar detta förtroende till ett 

modigt uppträdande för min grupp 

 
 

Förtroende för chefer bidrar till ett modigt uppträdande i organisationen 

 
 

Hur viktig är den grundläggande militära utbildningen inför en utlandsmission? 

 
 

Hur viktig är den specifika missionsutbildningen inför en utlandsmisison? 

 
 

Om jag tränar och utbildar mig väl inför en uppgift, så hjälper det mig att 

genomföra modiga handlingar 

 Ja 

 Nej 

Motivera gärna ditt svar! 
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Det är möjligt att genomföra realistiska övningar under utbildning som 

motsvarar det stresspåslag man får när det är på riktigt 

 Ja 

 Nej 

Motivera gärna ditt svar! 

 

 

Om jag är erfaren inom ett visst område så ökar möjligheten att andra upplever 

det som att jag är modig 

 
 

Ökad erfarenhet leder till ökad risktagning för att lösa en tilldelad uppgift 

 Ja 

 Nej 

Motivera gärna ditt svar! 

 

 

Om en kamrat uppvisar ett modigt beteende, så ökar chansen att även jag beter 

mig modigt 

 
 

Om en chef uppvisar ett modigt beteende, så ökar chansen att även övriga runt 

omkring den personen beter sig modigt 

 
 

Gruppsammanhållning ökar chansen att personerna i gruppen uppträder modigt 

 
 

Anser du att det går att träna sig på att bli modig 

 Ja 

 Nej 

Om du svarade JA på föregående fråga. Hur kan Försvarsmakten träna sin 

personal i att bli modig? 

 

Om jag vet att jag blir belönad så ökar sannolikheten att jag uppträder modigt 

 
 



Sida 44 av 44 
 

Vad motiverar dig att ta risker? Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 Att undvika att kamrater skadas  

 Att lösa tilldelad uppgift 

 Att visa att jag kan min profession 

 Annat 

 

Vad tror du i första hand motiverar en soldat att ta risker? 

 Att undvika att kamrater skadas  

 Att lösa tilldelad uppgift 

 Att visa sig professionell 

 Annat 

 

Anser du att det finns en straffande kultur i Försvarsmakten för den som inte tar 

risker under skarpa insatser? 

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

Motivera gärna ditt svar! 

 

 

I vilken roll ser du dig i första hand som i en utlandsmission? 

 Fredsbevarare 

 Krigare 

 Biståndsarbetare 

 Har inte varit på mission eller Har ingen åsikt 

 

I vilken roll ser du dig i andra hand som i en utlandsmission? 

 Fredsbevarare 

 Krigare 

 Biståndsarbetare 

 Har inte varit på mission eller Har ingen åsikt 

 

Finns det hjältar idag? (Inte direkt kopplat till det militära) 

 Ja 

 Nej 

 

Finns det hjältar inom den svenska Försvarsmakten? 

 Ja 

 Nej 

Motivera gärna ditt svar! 

 

 

Vilka egenskaper skulle en hjälte ha enligt dig? 

 

 

 


