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Sammanfattning 
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Skola: Logistikskolan i Skövde 
Kurs: KrV, Självständigt arbete, PYO360  
Författare: Johan Genberg 
Handledare: Ingvar Sjöblom (Försvarshögskolan) 
Sidor: 31 
Månad och år: 20090409 
Nyckelord: Drivkrafter, Motivation, finska vinterkriget, Bosnienbataljonerna 
 

 
När Sovjetunionen anföll Finland 1939 bad Finland Sverige om hjälp. Sveriges regering 
beslutade att vara icke krigförande d.v.s. inte hjälpa Finland med reguljära styrkor för 
att hålla Sverige utanför kriget så länge det gick. En svensk frivilligrörelse skapades och 
totalt värvades drygt 8000 man. Idag åker över tusen svenska frivilliga om året på 
internationella uppdrag runtom i världen, för att som det har varit hittills, bevara fred. I 
framtiden kommer vi förmodligen få se svenskar som genomför fredsframtvingande 
uppdrag. Vad är det som får svenskar att frivilligt åka till krigszoner och riskera sitt liv? 
Är det någon skillnad på de drivkrafter som fick folk att anmäla sig frivilliga till finska 
vinterkriget och de som åker på moderna internationella insatser, eller är drivkraften till 
internationellt deltagande tidlösa?  
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra drivkrafter till frivillighet. Att undersöka vilka 
likheter och skillnader i drivkrafter som finns till en modern insats (Bosnienbataljonerna 
är bra exempel på nya tidens FN-missioner) och till en historisk insats. Följande tre 
frågställningar svarar uppsatsen på: 
 
1. Vilka drivkrafter låg bakom de svenska frivilligas deltagande under finska 
vinterkriget?  
2. Vilka drivkrafter ligger bakom deltagandet till BA01-BA04?  
3. Vilka likheter och skillnader ligger bakom drivkraften till deltagandet i finska 
vinterkriget och moderna internationella insatser?  
 
Författaren använder sig av deduktiv metod och ett hermeneutiskt vetenskapligt 
förhållningssätt. Dispositionen i denna uppsats utgörs i huvudsak av tre delar, en del 
som beskriver Svenska Finlandsfrivilligas enkätundersökning och de svar på drivkrafter 
som den ger. Därefter sker en fördjupad kvalitativ textanalys om finska vinterkriget och 
drivkrafterna för de svenska frivilliga. Slutligen genomförs en beskrivande del av 
Bosnienbataljonerna, med fokus på de bakomliggande drivkrafterna. Jämförelsen av 
data sker sedan med hjälp av ett antal motivationsparametrar. 
 
De slutsatser som framkom var att den största likheten syns i motivationsparametern 
”Behov av uppskattning”. De största skillnaderna har varit i motivationsparametrarna: 
”Behov av trygghet”, ”Behov av prestation”, ”Behov av meningsfullhet” och ”Behov av 
utveckling”. Andelen som angav motivationsparameter ”Behov av trygghet” var större i 
fallet Finland och resterande tre var större i fallet Bosnien. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sverige har sedan år 1814 då de sista skotten sköts i Norge haft fred. Det är med andra 
ord snart 200 år sedan Sverige var i krig, vilket är unikt i Europas moderna historia.1 
Trots detta har närmare 100 000 svenskar under dessa 195 år rest till konfliktzoner 
runtom i världen och deltagit i allt från fullskaliga krig till fredsbevarande och 
humanitära operationer. Den största delen, 85 000 av dessa 100 000 svenska frivilliga, 
har deltagit i FN missioner och i finska vinterkriget och fortsättningskriget.2 Övriga har 
slagits för diverse olika land och skäl. Det som är gemensamt för alla dessa frivilliga är 
frågan varför?  
 

Varför beger sig män och kvinnor som inte tvingas till det, från den relativa 
tryggheten i Sverige till utrikes krigshärdar där de riskerar liv och lem. Lika 
svårbesvarad som denna fråga är för de hemmavarande, lika självklart enkelt är 
sannolikt svaret för många av dem som frågan gäller. 3  

 
När finska vinterkriget bröt ut var kriget precis utanför Sveriges gränser. Sverige var 
pressat från både sovjetisk och tysk sida.4 Nu var kriget nära förestående! Närmare än så 
har vi knappast varit ett krig här i Sverige det senast århundradet. Just denna närhet till 
krig på hemmafronten gör det intressant att se vilka likheter och skillnader som finns 
mellan de frivilliga som åkte till Finland för 70 år sedan och de som åker på moderna 
internationella uppdrag.  
 
Mitt intresse för finska vinterkriget vilar på i att jag har släkt i Finland som deltog under 
vinterkriget och fortsättningskriget. Jag har alltid velat veta mer om dessa krig, särskilt 
om Sveriges handlande. När vi fick chansen att skriva ett självständigt arbete tyckte jag 
att jag inte kunde välja något intressantare ämne. Mitt intresse för fredsbevarande 
styrkor kommer från att jag själv gjorde mission i Kosovo år 2005-2006. Det var en 
intressant erfarenhet som väckte mersmak. Jag har funderat på varför jag gjorde det, och 
vad de andra som jag åkte med hade för skäl.  
 
Bosnienbataljonerna är bra exempel på nya tidens FN-missioner. Insatser utomlands är 
numer en naturlig del i arbetet i det nya insatta insatsförsvaret, det är en av våra 
huvuduppgifter att ställa upp med Svensk trupp i internationella uppdrag. Det är till och 
med så att vi i framtiden kan bli tvingade att åka (i de nya officerskontrakten är det en 
realitet).5 Värnplikten är på väg att ersättas med frivilligt antagna soldater.6 Motivation 
är en väldigt viktig del att tänka på när man rekryterar till en militär organisation som 
ska ha till uppgift att lösa stridsuppgifter. Som den store militärteoretikern Clausewitz 
skrev ”de moraliska faktorerna är överordnade de fysiska i krig.7 Har soldaten ingen 
aning om varför han ”krigar” kommer han inte att göra det bra. 

                                                           
1 Lars, Ericson. Svenska Frivilliga, (Lund: Historiska Media, 2006), s. 7. 
2 Ericson. Svenska Frivilliga, s. 7. 
3Ibid., s. 12. 
4 Krister Wahlbäck och Göran Boberg, Sveriges sak är vår. Svensk utrikespolitik 1939-1945 i dokument, 1966, 
(Stockhom: AB Godvil, 1966), s. 23. 
5 Proposition 2002/2003:26 
6 ÖB tal i sälen 2009 18 januari 
7 Carl, Von Clausewitz, Om Kriget  (Stockholm: Bonnier Fakta bokförlag AB, 1991), s. 152. 
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Det är fascinerande att folk frivilligt åker ifrån sitt trygga hem för att av någon 
anledning deltaga. Men vilken skillnad är det i drivkrafter mellan dessa frivilliga? 
 

1.2 Problemformulering 
När Sovjetunionen anföll Finland 1939 bad Finland Sverige om hjälp. Sveriges regering 
beslutade att vara icke krigförande dvs. inte hjälpa Finland med reguljära styrkor för att 
hålla Sverige utanför kriget så länge det gick.8 En svensk frivilligrörelse skapades och 
totalt värvades drygt 8000 man.9 
 
Idag åker över tusen svenska frivilliga om året på internationella uppdrag runtom i 
världen,10 för att som det har varit hittills, bevara fred. I framtiden kommer vi 
förmodligen få se svenskar som genomför fredsframtvingande uppdrag. Vad är det som 
får svenskar att frivilligt åka till krigszoner och riskera sitt liv? Är det någon skillnad på 
de drivkrafter som fick folk att anmäla sig frivilliga till finska vinterkriget och de som 
åker på moderna internationella insatser eller är drivkraften till internationellt 
deltagande tidlösa?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra drivkrafterna till svenska frivilligas deltagande i 
finska vinterkriget med drivkrafterna till deltagande i moderna internationella insatser 
(svenska Bosnienbataljonerna BA01-BA04). Detta för att identifiera eventuella likheter 
och skillnader gällande drivkrafterna i de olika fallen. 
 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka drivkrafter låg bakom de svenska frivilligas deltagande under finska 

vinterkriget?  
2. Vilka drivkrafter ligger bakom deltagandet till BA01-BA04?  
3. Vilka likheter och skillnader ligger bakom drivkraften till deltagandet i finska 

vinterkriget och moderna internationella insatser?  
 

1.5 Avgränsningar  
Denna uppsats kommer endast att behandla finska vinterkriget (30 november 1939 till 
13 mars 1940) och ej fortsättningskriget på grund av den politiska komplexiteten som 
blev i och med den finsk-tyska alliansen under fortsättningskriget. Moderna 
internationella insatser kommer i den här jämförelsen utgöras av fyra svenska 
Bosnienbataljoner BA01-04 som verkade i Bosnien från hösten 1993 till hösten 1995.  
Motivering till valda konflikter återfinns under kap 3.4 respektive 3.5. 

                                                           
8 Sten Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, (Stockholm: Nordstedts Tryckeri 1989), s. 47. 
9 Erik, Klementsson (red), Finlandsfrivilligas jubileumstidning. (Stockholm: Gracia Repro, 2000), s. 8. 
10 Försvarsmakten: http://www.mil.se/sv/i-varlden/ 190309 12:53  
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1.7 Tidigare forskning 

1.7.1 Forskning om drivkrafter till finska vinterkriget 
Det har gjorts en del forskning i ämnet. Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga gjorde en 
enkätundersökning år 1997-1998 på sina medlemmar.11 Denna används som huvudkälla 
i uppsatsen. Arne Frykholm, en flygare tillhörande F8, gjorde 1959, en 
attitydundersökning bland åtta piloter ur F19 där bland annat drivkrafter behandlades.12 
Anders Umegård skrev en B-uppsats vid Uppsala universitet som hade titeln De flög för 
Nordens frihet. Han ville belysa vilka motiv som drev de frivilliga flygarna. Han har 
gjort intervjuer med frivilliga flygare men även med markpersonal.13   
Bokfilmen ”i österled” från 1940 behandlar de frivilligas drivkrafter.14  

1.7.2 Forskning om drivkrafter till moderna insatser 
Det har gjorts och görs en del forskning i Sverige av institutionen för ledarskap och 
management (ILM) vid Försvarshögskolan (FHS). Nuvarande avdelningschefen vid 
ILM Eva Johansson gjorde en undersökning av de svenska Bosnienbataljonerna (I 
basker Blå, Villighet att medverka i framtida internationella insatsstyrkor.)15 Denna 
beskrivs mer i kapitel 3.5. Johan Österberg vid FHS har gjort en stor undersökning på 
värnpliktigas vilja till att söka internationell tjänst.16 En annan undersökning som är 
gjord är en C-uppsats skriven av Major Jan Wall på FHS Chefsprogram om Officerares 
ställningstagande till att delta i internationell tjänst.  
  
Den italienska forskaren Fabrizio Battistelli har skrivit en uppsats med titeln 
Peacekeeping and the Postmodern Soldier. Han har jämfört två italienska missioner, en 
mer humanitär insats med en fredsframtvingande insats. Han har studerat hur 
soldaternas motiv till att delta skiljer sig. Han skapar en Topology of Soldiers' 
Motivations to Join a Mission17, en kategorisering av huvudtyper av motiv för att delta i 
en insats, dessa är tre till antalet: Paleomoderna, moderna och postmoderna motiv. Hans 
resultats liksom övriga ovan nämnda undersökningars relevans i förhållande till de 
resultat som framkommit under detta arbete kommer att diskuteras senare i uppsatsen. 
 

1.8 Material och Källkritik   
Det finns fyra kriterier som bör tas hänsyn till vid källkritik, äkthet (källan är den som 
den utgör sig för att vara), tidssamband (ju längre tid som gått mellan händelsen och 
källans berättelse desto mindre trovärdig, sträva efter samtidighet), oberoende (källan 
skall ”stå för sig själv och inte vara en avskrift av en annan källa), tendensfrihet (är det 
någon som avsiktligt tjänar på att framställa fakta på ett visst sätt).18  Det som ligger till 
grund för jämförelsen är två enkätundersökningar, den ena gjord av Sten Claesson vid 

                                                           
11 Klementsson (red) Varför blev man frivillig? En medlemsundersökning ett halvt sekel senare. Förbundet 
Finlandsfrivilligas jubileumstidning, s. 8. 
12 Anders Umegård, De flög för nordens frihet, (Uppsala universitet: Historiska institutionen, 1996), s. 3. 
13 Umegård, De flög för nordens frihet  
14 Örnulf, Tigerstedt, (red), I Österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, (Stockholm: 
Självständighetsförbundet, 1940) 
15 Eva, Johansson, I basker blå, (Karlstad: Karolinens tryckeri, 1996) 
16 Johan Österberg, Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning, (Karlstad: FHS 
institutionen för ledarskap och management, 2008)  
17 Fabrizio, Battistelli, “Peacekeeping and the postmodern Soldier.” Armed Forces & Society. 23 (1997): s. 467-
484.   
18 Torsten, Thuren, Källkritik, (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 13. 
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Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga och den andra gjord av Eva Johansson som 
behandlar Bosnienbataljonerna. Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas undersökning 
genomfördes 1997-1998 alltså drygt 50 år efter det att finska vinterkriget bröt ut. 
Äktheten i underlaget kan inte anmärkas på liksom oberoende kriteriet. Nackdelen med 
denna källa är tidssambandet. Under dessa 50 år kan mycket ha glömts bort och en del 
efterjusteringar avseende drivkrafter kan säkert ha gjorts. En annan negativ del är att 
tendensfrihets kriteriet också är tveksamt, undersökningen är gjord på beställning av 
Svenska Finlandsfrivilligas Förbund, de har till uppgift att hedra och påminna 
eftervärlden om de Finlandsfrivilligas insatser. De tjänar på att bli framställda med 
ädlare motiv än vad de verkligen hade. Undersökningen visar på ett bra sätt vilken syn 
de har på sin insats drygt ett halvt sekel senare, men kanske inte de verkligt 
ursprungliga motiven full ut. Därför har en utförlig studie av biografier från Svenska 
frivilliga skrivna i närtid till finska vinterkriget gjorts, där framförallt deras drivkrafter 
har kontrollerats. Syftet med litteraturstudien var också att få en så bred bild över hur 
stämningen var i landet på den tiden som möjligt. Det är väsentligt för att få en 
förståelse för frivilligrörelsen.  

 
Eva Johanssons undersökning av Bosnienbataljonerna finns det inte några direkta 
negativa källkritiska aspekter på. Den är gjord av en erfaren forskare vid FHS. Dock är 
det så att det är en undersökning med fasta svarsalternativ och den kan ge andra svar än 
en undersökning där respondenten själv får svara på s.k öppna frågor.  
 
Walls C-uppsats är granskad och godkänd av FHS och bedöms därför som tillförlitlig. 
Italienaren Battistelli forskning har publicerats av Armed forces and society som är 
vetenskaplig tidskrift med hög tillförlitlighet. 
 

2 Teori och Metod 

2.1 Teori 
 

Teorier är praktiska verktyg som förenklar en komplex verklighet genom att fokusera 
på en delmängd av alla tänkbara faktorer som har betydelse för problemet man 
försöker förstå. Det innebär att olika teorier kan förklara samma fenomen, beroende 
på vilka faktorer som lyfts fram som betydelsefulla och vilka som tonas ner. Teorin 
är kort sagt kikaren med vilken man betraktar problemet.19 

2.1.1 Motivationsteorier 
I denna uppsats är syftet att undersöka vilka drivkrafter som fick folk att ställa upp som 
frivilliga i finska vinterkriget och i en modern internationell konflikt, och vilka likheter 
och skillnader som kan identifieras. Det är alltså drivkrafter, vad som motiverar 
människor som är pudelns kärna. Därför är det lämpligt att använda sig av 
motivationsteorier som sin kikare för att se på problemet.20  

 
Verbet ”motivera” kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder att sätta i 
rörelse. Motivation kan definieras som en inre psykologisk process hos individen. Den 
skapar en drivkraft som får personen att handla, ger handlingen riktning, upprätthåller 

                                                           
19 Wall, Internationell tjänst I förband. Officerens ställningstagande, s. 10. 
20 Ibid., s. 11. 
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och förstärker den.21 I den här uppsatsen har författaren valt att inte göra skillnad på 
motiv och drivkraft. 
 
Det finns ett antal olika motivationsteorier. En grupp teorier fokuserar på individen 
själv, så kallade inre förklarningar, den andra gruppen fokuserar på yttre förhållanden. 
Alla motivationsteorier syftar till att ge förklaringar av beteende, de anger orsaker till 
intentionellt (avsiktligt) beteende. Motivationsteorier ger dock inte en fullständig bild av 
varför människor handlar som de gör. För att få en fullständig förklaring krävs det att 
motivationsteorin ingår i en mer omfattande beteendemodell. Motivationsfaktorerna kan 
sägas utgöra grunden men handlingen beror på andra faktorer förutom dessa.22 
  

23 
 
Motivation uppstår som en interaktion mellan individen och situationen där 
motivationsnivån varierar både mellan människor och inom individen.24 
 
Motivationsteorierna kan delas upp i fyra grupper: 
 
1. Jämviktsteorier bygger på att individen grundar sin motivation på upplevelsen av 
jämvikt, belöning - kontra insats, men den är komplex då den beror på vem individen 
jämför sig med.25 
  
2. Förstärkningsteorierna bygger på att vi styrs av belöningar eller straff. De förklarar 
egentligen inte vad som startar ett beteende utan mer hur man kan kontrollera och ändra 
beteenden.26  
3. Förväntningsteorierna kan enkelt förklaras som att om en person inte ser någon 
förbindelse mellan sin arbetsinsats och resultatet kommer den att sakna förväntan och 
därmed motivation.27 
  
4. Behovsteorierna utgår från att människan har behov som denne söker att 
tillfredsställa och då utgör hennes motiv att handla. Detta gör dem lämpliga att använda 

                                                           
21 D.I .Jacobsen, och J Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar. (Lund: Studentlitteratur 2002) s. 17.   
22 Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, Malmö: 
Liber-Hermods AB, 1996, s. 128 
23 Abrahamsson och Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, s. 127. 
24 Ibid., s. 128. 
25 Ibid., s. 140. 
26 Ibid., s. 140-141. 
27 Ibid., s. 143-144. 
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i denna kontext.28 Följande tre behovsteorier kommer att användas då de är mest 
lämpliga i förhållande till uppsatsen syfte.  
 
Maslows behovshierarki om individens drivkrafter i arbetet:29 
- Fysiologiska behov (grundläggande behov, hunger, törst, sömn m.m)  
- Trygghetsbehov (Säkerhet, stabilitet i sin omgivning) 
- Sociala behov (Att ingå i en grupp/familj, känna gemenskap) 
- Uppskattningsbehov (inre styrka skicklighet, självsäkerhet, omgivningens respekt, 
status och erkännande, behov av att känna sig nödvändig och behövd) 
- Självförverkligande behov (att göra det som man verkligen vill och har anlag för att 
göra)  
 
Maslow hävdar att exempelvis de fysiologiska behoven som hunger måste vara 
tillfredställda innan nästa behov kan bli tillfredställt. Kritiken mot Maslow handlar 
framförallt om att det inte gått att bevisa den hierarkiska uppbyggnaden av behoven.30 
  
McClellands motivationsteori som omfattar de teoretiska begreppen: 
- prestationsbehov som innebär att personen har en positiv inställning till att prestera 
och att klara av något. Det är ej primärt knutet till belöning.31 Exempel på när 
prestationsbehovet är tydligt hos en person är när denna: (1) arbetar under lång tid med 
att göra något bra eller uppnå något speciellt, (2) göra något bättre än andra, (3) uppnå 
eller överskrida sådana krav som han/hon själv satt upp ifråga om kvalitet, utförande, 
resultat och (4) göra något utöver det vanliga (något unikt).  
- samhörighetsbehov är exempelvis när man (1) önskar etablera, återvinna eller 
upprätthålla ett nära förhållande till en eller flera andra, (2) är känslomässigt engagerad 
genom att man är borta från en annan person och önskar återvinna den nära förbindelsen 
och (3) önskar delta i vänskapliga aktiviteter som föreningar och sällskap.  
- maktbehov uttrycks av en person som är upptagen av att värna om sitt rykte eller 
försöker besegra andra människor. Kommer till synes när en person (1) handlar 
kraftfullt, (2) ser andras handlande som styrt av starka positiva eller negativa känslor 
och (3) störs av, eller är upptagen av, andra människors omdömen eller positioner.32 
  
Hertzbergs arbetsmotivationsteori, även kallad tvåfaktorteorin. Den ena faktorgruppen 
är inre faktorer – motivationsfaktorer och den andra är yttre faktorer – hygienfaktorer. 
För denna uppsats syften är endast de inre faktorerna av intresse, dessa är följande:  
– Prestationer (tillfredställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem och att se 
resultat av sitt arbete),  
– erkännande (för väl utfört arbete i motsats till en generell känsla av att blivit prissatt) 
– arbetet i sig själv (intressant, varierande, skapande osv), 
– ansvar (kontroll över sin egen arbetssituation, åta sig ansvaret för hur andra utför 
arbetet), 
– befordran (konkreta tillfällen då man blivit tilldelad högre formell status i 
organisationen, fått en högre ställning och  

                                                           
28 Wall, Internationell tjänst I förband. Officerens ställningstagande, s. 13. 
29 Abraham H, Maslow, Motivation and personality, (New York :Harper & Row,cop, 1987), s. 15-23. 
30 Abrahamsson och Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, s. 129-130. 
31 Ibid., s. 133. 
32 Ibid., s. 133. 
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– växt (inlärning av nya färdigheter med större befordringsmöjligheter och möjligheter 
för vidare växt).33 
  

2.1.2 Val av motivationsparametrar 
Ingen av dessa behovsteorier (Maslow, McCellands, Hertzberg) är anpassade efter den 
speciella verksamheten som kännetecknar en militär frivilliginsats som den här 
uppsatsen behandlar. De är framtagna för det ”civila arbetslivet”.34 De är inte direkt 
applicerbara utan måste anpassas. För att kunna svara på frågeställningen i denna 
uppsats kommer gemensamma och rimliga parametrar ifrån de valda teorierna 
extraheras för att kunna ställa dem i förhållande till det empiriska underlaget. I en C-
uppsats skriven av Mj Jan Wall vid Chefsprogrammet 00-02 så diskuterar han 
motivationsfaktorer som utgör grund för officerares vilja att delta eller att inte delta i 
internationell tjänst i förband.35 Hans val av motivationsparametrar är även applicerbara 
på denna uppsats och kommer därför att användas. 
 
Motivationsparametrarna är följande: 
Behov av trygghet: Människan har ett behov av att känna sig trygg i sin omgivning, 
om något händer kan trygghetsbehovet karakteriseras av att det inte skall drabba någon 
annan, familj osv. Maslow menar på att i krig eller annan osäker omgivning är trygghet 
en betydande motivationsfaktor.36 
 
Det sociala behovet: Är människans behov av att tillhöra en flock att känna 
samhörighet37, kan översättas med förbandsanda i militära termer. Det är viktigt med 
närhet och existens av vänner.   
 
Behov av uppskattning: Människan strävar efter att få respekt, status och uppskattning 
från sin omgivning. Man är mån om att göra det som i omgivningens ögon är det rätta. 
Det kan vara exempelvis befodran, att göra nåt ideellt osv.38  
 
Behov av prestation: Kännetecknas av att den enskilde vill göra något unikt och 
äventyrligt och spännande, det handlar om att människan vill pröva sig själv vad denna 
klarar av.39 
     
Behov av meningsfullhet: Människan mår inte bra av att gå sysslolös utan behöver 
arbete som är utmanade, varierande och intressant.40  
 
Behov av utveckling: Individen behöver utvecklas. Att känna att den får nya 
kompetenser i sitt arbete men också som individ, att utvecklas som människa.41 
 

                                                           
33 Abrahamsson och Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, s. 134-135. 
34 Wall, Internationell tjänst i förband. Officerens ställningstagande, s. 13.  
35 Wall, Internationell tjänst i förband. Officerens ställningstagande 
36 Maslow, Motivation and personality, s. 19.  
37 Ibid., s. 20. 
38 Ibid., s. 21. 
39 Wall, Internationell tjänst i förband. Officerens ställningstagande, s. 20. 
40 Ibid., s. 20. 
41 Ibid., s. 21. 
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2.2 Metod 
Som framgått ovan utgår jag från motivations- och beteendeteorier, vilka 
operationaliseras i likhet med de parametrar uppsatsförfattaren Wall utnyttjar. Den 
teoretiska ansatsen återkommer i uppsatsens diskussionsavsnitt för att vidga resultaten.  
Detta angreppssätt innebär att en deduktiv metod används.42 De bakomliggande 
drivkrafterna till svenska Finlandsfrivilliga och Bosnienbataljonerna jämförs med hjälp 
av motivationsparametrarna. Källorna bygger på befintliga resultat från 
enkätundersökningar som utnyttjas i undersökningen. Bakgrundsbeskrivningen till 
finska vinterkriget syftar till att läsaren ska få den nödvändiga förståelsen till hur 
stämningen var bland folket på den tiden, och vilka beslut som låg bakom att en 
frivilligrörelse skapades. Här tillkommer en fördjupad egen analys av de 
Finlandsfrivilliga, genom att utifrån parametrarna göra en genomgång av biografier. Det 
sker genom en så kallad kvalitativ textanalys.43 Allt i syfte att söka stärka 
användbarheten av de data som återfinns i enkätundersökningen. Slutligen genomförs 
en beskrivande44 del av Bosnienbataljonerna, med fokus på de bakomliggande 
drivkrafterna. Jämförelsen  av data sker med hjälp av motivationsparametrarna. 
Eftersom det handlar om tolkningar av människors drivkrafter används ett 
hermeneutiskt (hermeneutik = tolkningslära) vetenskapligt förhållningssätt.45 

 

3 Empiri 
   

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av finska vinterkrigets inledning, 
förlopp och resultat. Därefter beskrivs hur Sverige förhöll sig (politiskt och 
opinionsmässigt) under finska vinterkriget vilket leder in på varför frivilligkåren 
skapades. Frivilligkårens bildande och sammansättning beskrivs i nästa del och därefter 
presenteras de motiv och drivkrafter som fick de svenska frivilliga att deltaga. Efter det 
beskrivs Bosnienkriget och Eva Johanssons studie, slutligen redovisas de frivilligas 
motiv och drivkrafter till att delta i den konflikten. 
       

3.1 Finska Vinterkriget 
Den 24 augusti 1939 tillkännagavs det att Tyskland och Sovjetunionen hade slutit en 
icke angreppspakt, den så kallade Molotov-Ribbentrop pakten (efter de båda ländernas 
utrikesministrar Joachim von Ribbentrop och Vjateslav Molotov). Det som stod i avtalet 
officiellt var att de båda staterna inte skulle angripa varandra och att de skulle förhålla 
sig neutrala om den ena parten blev indragen i ett krig. Vad denna pakt innebar i själva 
verket var att Hitler och Stalin slutit en överenskommelse om att dela in Europa i 
”intressesfärer”, vilka länder eller områden som skulle tillhöra Tyskland eller Sovjet. 
Detta medförde att Hitler kunde erövra Polen utan att riskera att väcka stora björnen i 
öst, och att Stalin fick fria händer med de baltiska staterna och Finland.46 
    

                                                           
42 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 23. 
43 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wägnerud, Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007), s. 237. 
44 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig Metod, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 32. 
45 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 46. 
46 Klementsson (red), Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 39. 
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Den 1 september 1939 anföll Hitler Polen, Storbritannien och Frankrike svarade med att 
förklara krig mot Tyskland. Detta var starten på andra världskriget. Stalin krävde 
förhandlingar med de baltiska staterna som inte kunde annat än att ge vika för 
Sovjetunionens krav att placera ut marin och flygbaser i deras land. Den 28 september 
tecknades en ”biståndspakt” mellan Sovjet och Estland, en vecka senare gjordes samma 
sak med Lettland.47 
 
Den 5 oktober kallade Molotov på Finlands sändebud i Moskva, Friherre Aarno Yrjö-
Koskinen och sade till denne att han skulle inbjuda Finlands utrikesminister för att 
”diskutera vissa konkreta frågor av politisk art”48, de ville ha svar senast om 2 dagar. 
Finland dröjde med sitt svar varpå Molotov lät meddela: om inget annat hördes skulle 
Sovjetunionen ta till andra medel. Juho Kusti Paasikivi avreste från Helsingfors den 9 
oktober i egenskap av chef för en förhandlingsdelegation. De anlände till Kreml två 
dagar senare. Den 12 oktober inleddes förhandlingar där Stalin närvarade. Sovjet krävde 
vissa gränsjusteringar bl.a. vid: karelska näset, fiskarhalvön i norr, ett antal öar i finska 
viken samt att få arrendera Hangö som flottbas. Finland kunde i utbyte få ett tidigare 
omstritt område i Östkarelen. Paasikivi svarade med att erbjuda tre små öar i Finska 
viken, vilket var det enda han hade bemyndigande att göra, och återvände hem den 15 
oktober för att få nya instruktioner.49 
 
Den 23 oktober var en förstärkt Finländsk förhandlingsdelegation på plats i Moskva. De 
hade nya direktiv med vissa eftergifter, men att arrendera ut Hangö var fortfarande 
otänkbart. Stalin hade även han prutat något på sina krav, de båda parterna arbetade på 
en kompromiss. Den 3 november skedde den tredje förhandlingsomgången, men redan 
innan den påbörjats hade Molotov offentliggjort de sovjetiska kraven i ett tal i Högsta 
Sovjet och därmed blev det en prestigesak. Stalin deltog ej i förhandlingarna under den 
första dagen och efter ytterligare en i sovjetiska ögon fruktlös förhandlingsdag sade 
Molotov ”Vi civilister tycks inte komma längre, nu blir det militärernas tur.” Men Stalin 
ville träffa Finländarna nästa dag så de var på nytt i Kreml och Stalin framförde 
överraskande ett förslag på att ersätta sovjets krav på att arrendera Hangö med några öar 
i Finska viken. Men Finländarna gick inte med på detta. När förhandlingarna 
återupptogs den 9 november fanns det inga möjligheter till nya kompromisser. Den 13 
november återvände delegationen till Helsingfors. Stalins avsked lär ha varit vänligt, 
detta ledde till att Finländarna trodde att inte att det skulle bli något krig. De inkallade 
permitterades och de evakuerade fick återvända hem.50  
 
Den 26 november på det karelska nästet hördes sju detonationer från Mainila by, en 
sovjetisk by som låg 800 meter från gränsen till Finland. Finlands sändebud i Moskva 
Yrjö-Koskinen blev samma kväll kallad till Molotov som överlämnade en protestnot 
och sade att fyra sovjetiska soldater dödats och nio sårats av finländsk eldgivning. De 
krävde nu att de finska trupperna skulle dras tillbaka från gränsen. Finlands regering 
avvisade anklagelserna nästa dag och förklarade att inget finskt artilleri fanns vid 
gränsen. De gick med på att dra tillbaka sina trupper från gränsen om Sovjet gjorde 
detsamma och de föreslog att en opartisk undersökning skulle göras av incidenten. (Det 
var först under 1990-talet som ryska politiker och historiker erkände att skotten 

                                                           
47 Bengt, Nordell, De sista offren, (Johanneshov: Finlands krigsinvaliders Sverigedistrikt, 1996), s. 10. 
48 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 39. 
49 Ibid., s. 39-40. 
50 Ibid., s. 41. 
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avlossats av NKVD - den sovjetiska säkerhets och underrättelse tjänsten).51 Detta 
avvisade Molotov i ett ursinnigt svar följande dag och i och med detta var den 
nonaggressionspakt som tecknades 1932 och skulle gälla fram till 1945 uppsagd. Den 
29 november kallades Yrjö-Koskinen åter till Molotov som delgav honom att de 
diplomatiska förbindelserna länderna emellan var avbrutna.52  
 
Nästa dag, torsdagen den 30 november 1939, gick sovjetiska marktrupper utan 
krigsförklaring över gränsen på Karelska näset. Sovjetiska bombplan flög in över 
Finland, Helsingfors bombades liksom Viborg och ett flertal andra städer. Vinterkriget 
hade startat. 
 
Den 2 december avgick Cajanders Regering och ersattes av en samlingsregering med 
Risto Ryti (f.d. Riksbankschefen) som statsminister och Väinö Tanner som 
utrikesminister. Detta gjordes för att försöka underlätta förhandlingar med 
Sovjetunionen. Men allt detta gjordes ogjort redan samma dag. Från Moskva 
uppfångades radiomeddelanden som sade att en finsk folkregering hade bildats med 
Otto Vilhelm Kuusinen som chef. Han var en finsk kommunist men sedan 20 år 
exilpolitiker i Sovjet. Platsen där denna regering verkade ifrån sades vara Terijoki, en 
liten badort på Karelska näset som under krigets första dag utrymdes av finländarna. 
Denna regering erkändes omedelbart av Sovjetunionen och de slöt ett ömsesidigt 
biståndsavtal med dem. Avtalet sade att Sovjet fick igenom de krav som tidigare ställts 
och sovjetiska karelen förenades med Finland. I och med denna komplott kunde Sovjet 
svara på följande sätt då den amerikanska ambassadören i Moskva erbjöd sig att medla: 
”Sovjetunionen befinner sig inte i krig med Finland, de strider som pågår är ett 
inbördeskrig mellan vita och röda i Finland.”53 I och med detta var fortsatta 
förhandlingar uteslutna. Konflikten gällde nu inte gränsdragningen mellan Finland och 
Sovjet utan Finlands samhällsform och existensberättigande som självständig stat.54       
    
Sovjet anföll i stor numerär överlägsenhet. Den finska armén bestod av 9 divisioner vid 
krigsutbrotten, Sovjet hade 23-24 divisioner. En finsk division bestod av drygt 14000 
man, en sovjetisk av 17000-18000 man. Sovjet hade dessutom ett stort antal 
specialförband, detta ger sammanlagt ca en halv miljon man. Dessutom sattes sex 
pansarbrigader in vilka bestod av ca 2000 pansarfordon, 2000 kanoner, lika många 
granatkastare och ca 600 flygplan. De enda stora fördelarna som finländarna hade var 
deras vana att verka i kyla och snö och att de kände till terrängen. De var ej 
motoriserade på samma sätt som Sovjet och hade därmed bättre rörlighet i terrängen.55 
  
Under vinterkriget skickade Sovjet totalt 50 divisioner, drygt 3000 stridsvagnar och 800 
flygplan. Finland kunde totalt uppbåda 15 divisioner, 45 stridsvagnar och 146 
flygplan.56    
 
Efter 105 dagars hårda strider blev Finland tvunget att den 13 mars 1940 sluta ett hårt 
fredsavtal med Sovjet. Fredsvillkoren var följande: Finland förlorade hela Karelska 
näset och Viborgs län med städerna Viborg, Sordavala och Kexholm samt öarna i östra 

                                                           
51 Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg, Svenskar i Krig 1914-1945, (Lund: Historiska media, 2008), s. 233.  
52 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 41. 
53 Ibid., s. 42. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Gyllenhaal och Westberg, Svenskar i Krig 1914-1945, s. 234-235. 
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finska viken. Vid östgränsen förlorades stora områden i Salla och Kuhmo, samt i norr 
förlorades den finska delen av Fiskarhalvön. Hangö utarrenderades på 30 år. Men 
Finland fick behålla sin självständighet.57 Vinterkriget hade kostat Finland 22500 döda 
men än mer kostsamt var det för Sovjet. De förlorade mellan 120000-150000 man och 
deras handlande kritiserades hårt runt om i världen.58       
         

3.2 Sverige under Finska Vinterkriget 
Vad som pågick i den svenska politiken månaden innan krigsutbrottet var bland annat 
att politikerna diskuterade den så kallade Ålandsfrågan. Åland var sedan 1921 en 
demilitariserad zon tillhörande Finland. Om ögruppen anfölls fanns en internationell 
konvention vilken lät meddela att de stater som skrivit under erbjöd sig att ställa upp 
med militärt skydd av ögruppen.59 När Sovjet kallade den finska utsände i Moskva till 
sig trodde man att Finland skulle gå samma väg till mötes som de baltiska staterna. Den 
svenska utrikesministern Richard Sandler stod för den delen av regeringen som var för 
ett aktivt militärt ingripande på Åland för att skrämma Sovjet och visa att Sverige stod 
bakom Finland. Statsminister Per Albin Hansson stod för den försiktiga delen av 
regeringen som resonerade att det var vådligt att stöta sig med Sovjet och på så sätt dra 
med Sverige i krig. Dessutom var hotet från söder oberäkneligt, man kunde inte vända 
ryggen åt Tyskland.60   
 
Den finländske förhandlaren Väinö Tanner skrev ett brev till statsminister P A Hansson 
från Moskva den 24 oktober där han uttryckligen frågade om det fanns några 
möjligheter till att Sverige, speciellt då det är fråga om Hangö, kan ge Finland effektiv 
militär hjälp. Svaret blev att: 
  

Sverige icke bör företaga sig någonting som kan inveckla landet i konflikt. Denna för 
ett litet folk naturliga inställning behärskar kanske särskilt ett folk, som fått njuta 
fredens välsignelser så länge som det svenska och vant sig att betrakta sitt läge 
såsom tämligen skyddat för de stormar, som draga fram över världen. En sekundär, 
men dock icke oväsentlig synpunkt vid bedömandet av läget just nu har varit, att vår 
vakthållning måste inriktas inte endast åt ett håll.61 

 
Samma dag som kriget bröt ut inleddes förhandlingar om hur en samlingsregering med 
företrädare ur högern och folkpartiet skulle utformas, detta i syfte att ta snabbare beslut i 
denna kristid. Det tog två veckor innan man var överens hur den skulle vara 
sammansatt.62  
 
Utrikesnämnden sammanträdde den 1 december för att diskutera Sveriges hållning i 
kriget. Norska regeringen hade beslutat att ej förklara Norge neutrala till kriget, och då 
kunde även Sverige avstå från en neutralitetsförklaring. Sverige förblev under hela 
vinterkriget inte neutralt, utan icke- krigförande.63 Detta medförde att Sverige kunde ge 
Finland hjälp i form av pengar och förnödenheter, vapen och ammunition. 
  

                                                           
57 Brunila Kai, Finlands krig, (Höganäs: Bokorama/Wiken, 1980), s. 72.  
58 Ericson, Svenska frivilliga, s. 98. 
59 Wahlbäck och Boberg, Sveriges sak är vår. Svensk utrikespolitik 1939-1945 i dokument, s. 13. 
60 Ibid., s. 22. 
61 Ibid., s. 23. 
62 Ibid., s. 27. 
63 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 47. 
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Återigen kom frågan upp huruvida Sverige borde skicka trupper till Åland men 
statsministern Hansson fastslog att det skulle innebära att Sverige ingrep i kriget. 
Kontentan av det hela blev att Svenska regeringen beslutade att det var för riskabelt att 
skicka militär hjälp, så här uttryckte statsministern det hela: ”En sak är säker: med ett 
ingripande från vår sida hade vi haft krig. Det är fortfarande ej uteslutet att vi kommer i 
krig. Men det kan också hända, att vi lyckas undgå det…”64   
 
Dock var det sådan stämning i landet att ett försök att stoppa en frivilligrörelse var 
otänkbart. Regeringens linje blev att Sverige skulle bistå Finland med allt utom en 
regelrätt militär styrka. De skulle inte motsätta sig en frivilligstyrka men de skulle inte 
offentligt stötta den.65 Försvarsminister Per Edvin Sköld sade:  
 

Det är nu nödvändigt med en regering på bred bas, vilken kan kanalisera den 
aktivism som påtagligen växer fram inom medelklassen och överklassen. Jag 
instämmer med statministern i att vi materiellt skall hjälpa Finland så långt det kan 
gå. Att bryskt vägra utsändandet av frivilliga kunde utlösa en fruktansvärd storm i 
landet. Vi får även här handla i smusslets tecken och låta enskilda agera utan att det 
får slå över. Därigenom kan man binda krafter, som annars kunde bli farliga.66  
 

3.3 Svenska Frivilligkåren 
När Finland anfölls av Sovjetunionen den 30 november 1939 var det i princip bara de 
redan Moskvatrogna som trodde på rapporten om den finska artilleribeskjutningen vid 
Mainila som krigsorsaken. De flesta runtom i världen såg det som att lilla Finland som 
David försökte för sitt liv värja sig mot Goliat i form av Stalins jättearmé. Det väcktes 
starka känslor för Finland runt om i världen och så kallade Finlandskommittéer bildades 
i många länder. Allt ifrån amerikaner till spanjorer och italienare ville komma och strida 
på Finlands sida.67  

 
Redan innan krigsutbrottet vid trekungamötet (Sveriges, Norges och Finlands 
statschefer) i Stockholm den 15 oktober visade svenska folket sitt stöd för Finland. På 
kvällen den 18 oktober kom över 100 000 människor till Lejonbacken och Norrbro. 
Kallios namn skallade högst.  
 

Det blev en skärande kontrast mellan det magnifika mötet, med de väldiga 
sympatidemonstrationerna för Kallio och Finland, och det besked som finländarna 
fick i enrum av Per Albin Hansson 68 

 
Det Sovjetiska anfallet skapade en kraftfull sympati för Finland i Sverige. ”En våg av 
sympati och värme, parad med stark oro, gick genom landet, och krav höjdes på 
omedelbar hjälp till Finland”69. Redan när Sovjetunionen hade gjort sina första stötar 
mot de baltiska staterna under hösten 1939 hade frågan om en svensk frivilligrörelse 
diskuterats i Sverige. I och med detta kunde ett värvningskontor öppnas i Stockholm 
samma dag som kriget bröt ut.70 Den 4 december bildades Finlandskommittén som 
fastställde organisations- och kostnadsramarna för frivilliginsatsen. Deras huvuduppgift 

                                                           
64 Wahlbäck och Boberg, Sveriges sak är vår. Svensk utrikespolitik 1939-1945 i dokument, s. 35. 
65 Ibid., s. 31. 
66 Carlquist Erik, Solidaritet på prov, (Stockholm Allmänna för1aget, 1971), s. 250. 
67 Gyllenhaal, Westberg, Svenskar i Krig 1914-1945, s. 234. 
68 Wahlbäck och Boberg, Sveriges sak är vår Svensk utrikespolitik 1939-1945 i dokument, s. 16. 
69 Gyllenhaal, Westberg, Svenskar i Krig 1914-1945, s. 235. 
70 Ibid. 
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var att sätta samman en svensk frivilligkår.71 En vecka efter krigsutbrottet fanns det ett 
40-tal värvningskontor runt om i landet.72 Under första kvartalet på 1940 talet var 
antalet värvningskontor 125 st. På dessa kontor togs de frivilligas anmälningar in.73  
 
Regeringen hade förbjudit offentliga reklamkampanjer för frivilligrörelsen så därför 
skedde rekryteringen relativt långsamt den första månaden. Men efter nyåret lättade 
regeringen på munkaveln och en regelrätt värvningskampanj startades av 
Finlandskommittén. Organisationen Nordens frihet bildades av ett antal personer ur 
Finlandskommittén inre krets. Den hade bildats för att ”aktivt arbeta för effektiv hjälp 
till Finland i dess frihetskamp mot Ryssland” de gjorde detta främst genom att skapa 
propaganda för värvningen av frivilliga.74 Det var en väldigt stark profinsk propaganda 
som underblåste de känslor för Finland som redan fanns i alla samhällsskikt och klasser. 
Slagord som Finlands sak är vår, hjälp din broder i öst, för nordens frihet, det gäller 
oss och så vidare var vanliga. Tidningarna rapporterade dagligen om de ohyggliga 
striderna som de underlägsna finska trupperna fick utstå. På så vis följde stora delar av 
svenska folket händelseutvecklingen och ingen kunde undgå vad som skedde. 
Informationsmöten, s.k. Finlandmöten, hölls runt om i landet med talare som Harry 
Martinsson, Vilhelm Moberg, vilka drog tusentals åhörare och stämningen var ofta 
starkt emotionellt laddad.75    
    
Efter nyår kom över hundra anmälningar in om dagen. Totalt ville 12705 personer gå 
med i SFK (Svenska frivilligkåren) av dessa antogs 8260. Utöver dessa deltog drygt 500 
svenskar i finska reguljära förband. 695 frivilliga norrmän deltog under svenskt befäl i 
SFK p.g.a. befälsbristen i Norge. Även 900 svenska arbetsfrivilliga åkte över för att 
bygga befästningar och flera hundra rödakorsarbetare, veterinärer, tekniker, brandmän 
och chaufförer hjälpte också till.76   
 
Av de 8260 i SFK var 10 % yrkesmilitärer varav 2 % var officerare och resterande 
underofficerare och underbefäl. 23 % var industri eller hantverksarbetare, 12 % var 
kommunikationsarbetare, 12 % hade sin bakgrund i jord och skogsbruk, 11 % var 
byggnads och skogsarbetare, 9 % var kontors- eller affärs anställda och 3 % utgjordes 
av sjöfolk och fiskare. 10 % var studenter och färre än 2 % var egna företagare, chefer 
eller andra höga tjänstemän. Andelen frivilliga i SFK som var under 30 år när de var 
insatta i Finland var 84.6 %.77 
 
Över en femtedel av var ej tränade med vapen.78 De flesta kom ifrån stockholmsområdet 
(2449 st.), i norrbotten var det dock fler i förhållande till befolkningsmängden än i 
Stockholm som anmälde sig, men det berodde på att depån var placerad i Torneå och 
vissa anmälde sig direkt där. I Uppsala, Göteborg, Malmö och Östersund med 
omgivande län var antalet frivilliga relativt högt medan det var mindre i exempelvis 

                                                           
71 Kjell, Olsson, Till Bröders hjälp, (Visby: Ödin, 1997), s. 18. 
72 Carlquist, Solidaritet på prov, 1971, s. 13. 
73 Olsson, Till Bröders hjälp, s. 19. 
74 Nordell, De sista offren, s. 20. 
75 Nicholas Von Schmidt och Klaus Jürgen Laussitz, För Finlands frihet, (Stockholm: Svenskt militärhistoriskt 
bibliotek, 2008), s. 36. 
76 Gyllenhaal och Westberg, Svenskar i Krig 1914-1945, s. 236. 
77 Finlandsfrivilligas jubileumstidning, 2000, s. 8. 
78 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 61. 
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Värmland och Kronobergs län. Rekryteringen var särskilt effektiv i industristäder som 
Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Borås och Kalmar.79    
  
I början av februari skickades den första svenska frivilligenheten till fronten vid 
Märkäjärvi där de avlöste fem finska bataljoner som kunde skickas söderut till de hårda 
striderna på Näset. Den 25 februari övertog svenskarna frontansvaret. De hade 
Sovjetiska trupper på 80-300 meters avstånd. Under de drygt två veckorna som SFK var 
vid fronten innan freden inföll den 13 mars 1940 bestod stridsverksamheten av främst 
försvar av stödjepunkter, patrullverksamhet och förberedelser för ett svensk anfall i 
östlig riktning. Totalt stupade 33 personer ur SKF, ett femtiotal sårades och över 130 
frostskadades. Efter krigsslutet avvecklades den Svenska Frivilligkåren och de frivilliga 
återvände till Sverige.80 
 
Vilken betydelse hade då den svenska frivilligkårens insats?  
Så här står det i det finska uppslagsverket Finland i krig (2001): 
 

De svenska frivilliga utförde många goda prestationer på olika områden till gagn för 
Finlands försvarskraft, men någon betydelse för krigets utgång fick detta inte. 
Varken skyddandet av den för införsel av krigsförnödenheter viktiga järnvägen 
Tårneå-Uleåborg eller det förhållande att Svenska Frivilligkåren avlöste fem finska 
bataljoner […] som kunde användas för andra uppgifter, förändrade därvidlag 
någonting. Men de frivilliga kunde glädjas åt att många bland civilbefolkningen 
ansåg att deras insats var ett särskilt värdefullt moraliskt stöd i en svår tid81                  

 

                                                           
79 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 62. 
80 Orvar Nilsson, 2002, När Finlands sak blev min, Esbo: Schildt, 2002, s. 9.  
81 Gyllenhaal Lars, Westberg Lennart, Svenskar i Krig 1914-1945, 2008, s. 243. 
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3.4 Vilka drivkrafter låg bakom de svenska frivilligas medverkan 
i Finska Vinterkriget? 

Enligt statistiken som finns att tillgå om vilka som åkte som frivilliga kan man 
konstatera att de var långt ifrån en homogen grupp. De kom ifrån olika samhällsklasser, 
hade olika yrken, religion och politisk ståndpunkt. Det som sammanförde dem var att de 
hade fattat ett beslut, att av någon anledning åka från Sverige till Finland och därmed 
till kriget. De hade alla sina egna skäl till att fatta detta beslut. Sven Rabe skrev ”Där 
fanns alla tänkbara variationer, ren idealitet, släktskapsförhållanden, karriär-
synpunkter, äventyrslust och troligen också lust att få ett hedersamt slut på ett hopplöst 
liv.”82 Karl Larsson sa ”vi hade lämnat olyckliga familjeförhållanden, trassliga affärer, 
skatteskulder och rattfylleriåtal men också goda anställningar, blomstrande företag och 
avhållna anhöriga.83Att göra en exakt beskrivning av alla de drygt 8000 frivilligas 
drivkrafter till att åka är en tämligen omöjlig uppgift. Då skulle man behövt göra en 
intervju- eller enkätundersökning med samtliga, och det går ju inte då flera stupade 
under kriget och flertalet nu har dött av naturliga orsaker. Men det finns några 
undersökningar som är gjorda och deras resultat går att använda, samt att det finns 
många biografier och annan litteratur skriven före, under och efter vinterkriget som på 
ett bra sätt skildrar tankegångarna hos de frivilliga. 
 

3.4.1 Förbundet Finlandsfrivilligas medlemsundersökning     
Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga genomförde en enkätundersökning 1997-1998  
bland sina medlemmar där den viktiga frågan var ”vilket eller vilka motiv som låg 
bakom att man begav sig till Finland som frivillig.” Totalt var det åtta fasta alternativ 
och ett ”annat motiv” att ta ställning till. Svarsmöjligheterna var tre, Ja, nej eller kanske. 
228 personer svarade och eftersom många angav en kombination av orsaker blir 
totalsumman över 100 %.84 
 

Motiv (Drivkraft) Procent % 
Ideella skäl 79 
Sverige hotade att bli nästa offer 51 
Påverkad av kampanjen ”Finland sak är 
vår” 

47 

Personliga relationer till Finland (släkt 
vänner) 

22 

Att bli en bättre yrkesmilitär 14 
Äventyr och romantik 7 
Personliga problem hemma 1 
Deltagande i fortsättningskriget på grund 
av anpassningssvårigheter vid 
hemkomsten från vinterkriget 

2 

 85 
 
 

                                                           
82 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, 1989, s. 62. 
83 Ibid. 
84 Klementsson (red) Förbundet Finlandsfrivilligas jubileumstidning, s. 8. 
85 Ibid. 
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Förtydligande av tabellen 
Tabellen visar hur den allmänna stämningen för ett Finland i nöd, i kombination med 
faran att Sverige skulle bli nästa offer utgjorde den grundläggande drivkraften för att 
åka som frivillig.86 Kompletterande motiv finns hos många, inte minst yrkesmässiga, 
och de klassiska motiven äventyrslystnad och flykt från personliga problem hemma som 
återfinns vid alla frivilliginsatser.87 Motivet att ”Finlands sak var vår” visar indirekt 
också hur propagandan för Finland rimligen bör ha spelat en inte obetydlig roll för 
många. Detta trots regeringens försök att till en början dämpa de mest aktivistiska 
tongångarna. Den genuina sympatin för Finlands sak behövde dock ingen hårdför 
propaganda för att framkalla utan kom naturligt av händelsernas utveckling. Det är 
intressant att se att så många som 8 (7+1) % angav ”äventyr och romantik” och 
”personliga problem hemma” som motiv även 50 år efter, det är annars lätt att 
efterhandskonstruktioner med mera moraliskt högtstående motiv framställs.88 
Deltagande i fortsättningskriget på grund av anpassningssvårigheter vid hemkomsten 
från vinterkriget kommer inte att vara med i den fortsatta analysen i denna uppsats då 
jag avgränsat mig till enbart finska vinterkriget och inte fortsättningskriget. 
 

3.4.2 Drivkrafter – en litteraturstudie 
Litteraturen nedan är biografier och andra skrivna verk författade i mer eller mindre 
närtid till finska vinterkriget. Litteraturen har studerats genom en så kallad kvalitativ 
textanalys, i syfte att urskilja de frivilligas drivkrafter. Detta för att öka validiteten av 
enkätundersökningens data. Citat som faller in under respektive motivkategori ur 
tabellen ovan har extraherats. Ofta är det väldigt känsloladdade citat med vad som kan 
tyckas högtravande skriftspråk, men de förmedlar på ett tydligt sätt känslorna och 
tankegångarna hos de frivilliga.  
 
Författare, Titel, Utgivningsår:  
 
Aktuellt och Historiskt (Meddelanden från försvarsstabens krigshistoriska avdelning 1958) 1959, 
Bjuggren Björn Svenska flygare i Österled 1942,  
Carlqusit Erik Solidaritet på prov (Finlandshjälp under vinterkriget) 1971,  
Klementsson Erik Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas Jubileumstidning 2000,  
Claësson Sten Svenska frivilliga i Finland 1939-1944 1989,  
Holm Nils F. Finlands sak var vår (Perspektiv på den svenska Finlandsrörelsen 1939) 1968,  
Johansson Alf Finlands sak (Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940) 1973,  
Johansson Gunnar Soldater Frontbrev 1942,  
Kretz Åke Frontvardag 1942,  
Nilsson Orvar Liten bricka i stort spel 1982,  
Nilsson Orvar När Finlands sak blev min 2002,  
Nilsson Rickard Med svenskar i fält (frontminnen och krigserfarenhet) 1945,  
Naess Ragnar Marschen till Märkäjärvi 1940  
Nordell Bengt De sista offren 1996,  
Olsson Kjell Till bröders hjälp (Gotländska frivilliga i Finland 1939-1944 berättar),  
Rehnfors Carl De vita korsen (Dagboksanteckningar från Finska vinterkriget 1939-1940) 1989,  
Rytterås Filip Frivillig soldat 2003. 
Styrelsen för föreningen finlandskommitten Finlandskommitens verksamhet och de frivilliga svenska 
förbanden i Finland 1939-1940) 1941,  
Tigerstedt Örnulf (red) I österled (En bokfilm om svenska frivilligkåren) 1940,  

 

                                                           
86 Klementsson (red) Förbundet Finlandsfrivilligas jubileumstidning, s. 9. 
87 Ibid.  
88 Ibid.  
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Ideella skäl 
”Jag reste till Finland av rent ideela skäl och skulle göra om det ifall det behövdes”89 
”Varför jag gick ut som frivillig? Min tanke var när finsk-ryska kriget bröt ut: Vad har 
Finland gjort som förtjänar detta grymma öde? Varför skall så mången familjefader 
behöva lämna sina små för att kanske gå mot en säker död? Det var den tanken som 
drev mig till Finland. Jag måste söka skona någon som hade en högre uppgift än jag. 
Själv hade jag bara mitt liv att förlora.”90  
”Anledningen varför jag gick ut som frivillig i finska kriget? Ja, jag som väl de flesta av 
mina kamrater hade tanken: du kan hjälpa.”91 
Med ideella skäl menas att man gör något av osjälviska skäl, för den goda sakens skull. 
 
Sverige skulle bli nästa offer 
”Nog är det väl fortfarande ett svenskt intresse, att Finland förblir fritt. Och det är väl 
inte mer än rätt, att svenskt blod utgjutes för det som är i svenskt intresse.”92 
”Kanske även en känsla av att den ryska armén skulle lyckas tränga fram till Sveriges 
gräns bidrog till att jag beslöt mig för att deltaga i försöken att hejda fienden.”93 
”Vi var alla besjälade av samma känsla, att var och en efter måttet av sina krafter 
skulle göra en insats för Finlands försvar och därmed för det, som vi alla håller kärast, 
Sveriges frihet.”94 
”Varför jag reste? Jag gjorde ju bara rätt mot mig själv. Min egen, Sveriges och 
Finlands frihet stod på spel.”95 
”Jag anmälde mig för att deltaga i Finlands kamp för att hjälpa vårt broderland och 
därmed Sverige. Bättre att förekomma än förekommas.”96 
Skälet att Sverige skulle bli nästa offer byggde på övertygelsen om att Sovjet inte var att 
lita på och att vi var nästa land på tur att falla under kommunismens förtryck om 
Finland föll.   
 
Finlands sak är vår  
”I korthet var skälet att jag var genomträngd av övertygelsen att Finland sak var vår. 
Jag hoppades att Sverige med all den kraft det var mäktigt, politiskt och militärt, skulle 
stödja Finland. När detta inte skedde, framstod det för mig som en självklar sak att man 
var skyldig sträva efter att som enskild få göra det som man ansåg vara riktigt att 
nationen gjorde.”97 
”I nära tusen år hörde Sverige och Finland samman, och här borta i Karelens skogar 
har vasakrigare och karoliner slagits före oss. Våra länder har ödesgemenskap, nu och 
i all framtid. Därför är vi frivilliga här, och jag skäms – inte för vad vi uträttat utan 
över att vi inte är regementen och divisioner…”98   
”med det handtag vi gett Finland har vi också påmint om samhörigheten mellan våra 
länder. Kanske kan vi hjälpa en och annan hemma i Sverige att komma ihåg, hur ända 
till olycksåret 1809 svenskar och finnar troget slogs tillsammans, vid gränsen i öster 

                                                           
89 Tigerstedt, (red), I Österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 39. 
90 Ibid., s. 44. 
91 Ibid., s. 41. 
92 Filip Rytterås, Frivillig soldat, (Piteå: Svenska frivilliga, 2003), s. 84. 
93 Tigerstedt, I österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 31. 
94 Åke Kretz, Front vardag, (Piteå: Svenskafrivilliga.com, 2004), s. 11. 
95 Tigerstedt I österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 33. 
96 Ibid., s. 41. 
97 Ibid., s. 30. 
98 Rytterås, Frivillig soldat, s. 138. 
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och på Europas slagfält. Nu får vår lilla skara representera rikssvenskarna i Finlands 
armé, och därmed har vi räddat något av Sveriges heder inför historiens domstol.”99 
Finlands sak är vår ger uttryck för allt det vi har gemensamt, historia, kultur, religion 
m.m. Många kände denna samhörighet med Finland på den här tiden, broderslandet i öst 
är ett uttryck som ofta används. Det var en självklarhet att hjälpa sin forna broder.   
 
Personliga relationer till Finland (släkt arbete eller annat) 
”Jag har kanske mera gemensamt med Finland än de flesta som voro med i finska 
kriget eftersom jag arbetat där i 2 år innan kriget bröt ut. Det var därför den 
naturligast sak i världen att jag skulle stå i de finska leden, när Finland blev 
anfallet.”100 
”Då jag varit 17 år i Finland räknar jag det som mitt andra forsterland, och därför 
gavs det inget val då kriget kom.”101 
Det var på den tiden liksom nu, många svenskar som jobbade i Finland eller hade finsk 
eller finlandssvensk släkt. 
 
Att bli en bättre yrkesmilitär 
”Den svenska försvarsberedskapen var vid årsskiftet stark, men få hade tidigare övat 
sig i vapnens bruk under verkliga förhållanden. När tanken på en svensk kår till finland 
tog form, och tillfället sålunda gavs åt svenska officerare att aktivt taga del och lära, 
kände jag mig manad att resa över.”102 
 
Äventyr och romantik 
”Varför har du åkt hit?” undrade han. ”Tja, jag har funderat på det och kommit fram 
till att 50 procent är idealism, 25 procent äventyrslust och resten desperation och 
önskan att uträtta något.”103  
”Varför jag drog ut som frivillig. Jo helt enkelt harm och äventyrslusta. Var det i början 
äventyrslusta som mest drev mig, blev det emellertid harmen vilken kom mig att fatta 
det avgörande beslutet…”104 Harm (vrede ilska). 
”Jag reste över därför skälen för att jag skulle stanna hemma inte voro så starka som 
kravet inom mig på att resa, och fann att beslutet, resan och vistelsen i ett krigförande 
land gav mig en upplevelse, under vilken kraft saker och ting fingo sina rätta 
proportioner…”105 
”Andra åter – och deras antal var ej så ringa – tillhörde det garde av äventyrslystna 
fribrytare, som ej gärna missa chansen att vara med i ett frihetskrig”.106 
Att åka med ”äventyr och romantik” motiv är ett naturlig drag hos många framförallt 
unga män. Att visa vad man går för och göra något unikt. 
  
Personliga problem hemma/ ekonomiska skäl 
Några ”främst såg en efterlängtad möjlighet att draga sig ur knipan-till köpet under 
lojala medborgares välsignelser och med ansatser till en heroisk gloria”107  

                                                           
99 Rytterås, Frivillig soldat, s. 144-145. 
100 Tigerstedt, I österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 37. 
101 Ibid., s. 43. 
102 Ibid., s. 31. 
103 Rytterås, Frivillig soldat, s. 16. 
104 Tigerstedt, I österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 31. 
105 Ibid., s. 40. 
106 Ibid., s. 28. 
107 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 62. 
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”Försumliga barna fäder och trängda gäldenärer, arbetsovilliga personer och 
skojartyper” Kort sagt en hel del var större eller mindre äventyrare.”108 
”Solden gjorde mig närmast generad. Jag hade förvisso inte kommit till broderlandets 
hjälp för pengar.” Lönen var dock något självklart eftersom de frivilliga hemma i 
Sverige och Norge hade ett försörjningsansvar mot familj eller anhöriga.109 
”Att jag åkte till Finland berodde på att jag gick arbetslös och drev.”110 
”På grund av den redan förra året minskade tillgången på arbete var det nog en och 
annan, som tog värvningen i Frivilligkåren hellre än att gå arbetslös hemma.”111 
 
Knappast var det pengarna som drog. Månadslönen för en menig var 79.90 kr som 
utbetalades i Sverige till denna tillkom en dagpenning på 300 finska mark per månad 
vilket motsvarade 25,80 kr. Alltså fick en menig ut 105 kr i månaden. Vilket i dagens 
pengavärde är ca 2688 kr.112 Jämför det med en soldat i utlandsstyrkan som får ut över 
20 000 kr efter skatt.113 Ekonomiska skäl har förlagts i samma kategori som personliga 
problem hemma. Det var på den här tiden en hel del arbetslösa och även om solden inte 
var på något sätt bra så var det i alla fall något. 

      
De indikationer som har utlästs ur litteraturen visar på att andelen som åkte med skäl 
som ”äventyr och romantik” och ”personliga problem hemma” var något större än vad 
som enkätresultatet visade. Detta stöds också av den undersökning som gjordes av Arne 
Frykholm, en flygare tillhörande F8. Han gjorde 1959 en attitydundersökning bland åtta 
piloter ur F19.114 Författaren har valt att inte redovisa alla hans resultat i studien då det 
handlar om piloter och de representerar inte ett bra genomsnitt av de frivilliga. Dock är 
det intressant att i hans studie var andelen som angav äventyrsskäl avsevärt högre. I 
övrigt bekräftar biografierna det som enkätundersökningen visar. 

 

3.5 Fyra svenska FN-bataljoner i Bosnien 
 

Sverige har varit mycket aktiva i att ställa upp med trupp i FN:s regi. Sedan 1948 har ca 
70 000 svenska män och kvinnor tjänstgjort utomlands.115 De svenska 
Bosnienbataljonerna BA 01 till 04 utgör ett bra exempel på den nya tidens 
internationella uppdrag. Den är också relevant i denna jämförelse i och med att den 
skedde på Europeisk mark och att det var en ”01 mission”. Det är en stor skillnad i att 
åka som först ut, då finns det ingen annan man kan fråga. Det var på den tiden den 
största fredsbevarande FN insatsen någonsin.116 Eva Johanssons underlag lämpar sig 
också bra i denna jämförelse då undersökningen gjordes på både soldater och officerare 
och att den gjordes då de kommit hem.   
 

                                                           
108 Claësson, Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, s. 62. 
109 Nicholas Von Schmidt och Klaus Jürgen Laussitz, För Finlands frihet, (Stockholm: Svenskt militärhistoriskt 
bibliotek, 2008), s. 68. 
110 Tigerstedt, I österled en bokfilm om svenska frivilligkåren, s. 42. 
111 Ibid., s. 28. 
112 Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649 190309 10:32 
113 Personlig erfarenhet, KS13. 
114 Umegård, De flög för nordens frihet 
115 Johansson, I basker blå, s. 10. 
116 Ibid., s. 12. 
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 3.5.1 Bakgrunden till konflikten  
1991 utropade Slovenien och Kroatien, dåvarande delrepublikerna i Federationen 
Jugoslavien sig självständiga. Serbien ingrep militärt för att stoppa detta. Kriget i 
Slovenien varade i 10 dagar medan det i Kroatien varade betydligt längre. Slovenien 
och Kroatien erkändes av FN som självständiga stater i maj 1992. Innan dess hade FN 
beslutat att en fredsbevarande styrka UNPROFOR (United Nations Protection Force) 
skulle sättas in i Kroatien för att övervaka tillbakadragandet av den jugoslaviska 
armen.117  Bosnien-Hercegovina utropade sig självständiga i mars 1992 och erkändes av 
FN som stater i maj 1992. Kriget spred sig ner till Bosnien och FN- mandatet ändrades 
för att inbegripa Bosnien-Hercegovina. Mandatet i Bosnien innehöll bland annat att 
verka dämpande på de stridande parterna, bidra till att skydda civilbefolkningen mot 
angrepp/övergrepp samt att stötta UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees) verksamhet. I tre och ett halvt år stred serber, bosnier och kroater mot 
varandra. Den 14 december 1995 slöt parterna ett fredsavtal. FN lämnade över 
fredsarbetet till NATO styrka IFOR (Implementation Force) som ett år senare bytte 
namn till SFOR (Stabilization Force).118 
   
Det första svenska deltagandet i UNPROFOR bestod i början av mars 1992 av militära 
observatörer, civilpolis och ett högkvarterskompani. Nordbat 1 deployerades i 
Makedonien i januari 1993. Den utökades med Nordbat 2, en mekaniserad 
pansarskyttebataljon som placerades i Bosnien-Hercegovina i oktober 1993. De fick ett 
ansvarsområde stort som Blekinge och låg i nordöstra Bosnien runt staden Tuzla. Från 
det att den första Bosnienbataljonen deployerades till att den fjärde verkade i området 
skedde stora förändringar. Bland annat avseende storleken på AOR:et (Area of 
responsibility), antalet personal i området och utökat mandat. När BA01 kom dit var de 
i princip den första FN personalen på plats, de fick bygga upp verksamheten och 
försöka etablera kontakt med parterna, som utförde regelrätta strider mot varandra, 
många gånger över deras huvuden.119  
 
Från början (1992) bestod UNPROFOR av 14 000 man från ett 25-tal bidragande 
länder, 1995 då fredsavtalet tecknades var antalet uppe i 40 000 man från 35 bidragande 
länder. FN personal som blivit dödade fram till 13 oktober 1995 var 208 st. och antalet 
skadade uppgick till 1433. 27 svenskar fick skickas hem under de fyra första 
bataljonerna på grund av skador.120       
 

3.5.2 Beskrivning av studien 
Studien som Eva Johansson har gjort med titeln I basker blå Fyra Svenska FN-
Bataljoner i Bosnien syftade till att samla in erfarenheter inom ett så brett spektrum som 
möjligt. Målsättningen var att ge en så fullödig beskrivning som möjligt av hur svensk 
FN-trupp upplevt och värderat tjänstgöringsperioden. Det är de fyra första bataljonerna 
som verkade i Bosnien från hösten 1993 till hösten 1995 som varit föremål för studien. 
Totalt svarade 3505 personer på enkäten. Över hälften av personalen i de 4 olika 

                                                           
117 Ebbe Blomgren och Eva Johansson, Hemma övas man - borta prövas man, (Vällingby: Elanders Gotab AB, 
2005), s. 9. 
118Blomgren och Johansson, Hemma övas man - borta prövas man, s. 9-10.  
119 Johansson,  I basker blå, s. 12. 
120 Ibid. 
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bataljonerna var mellan 20-25 år gamla, 77 % var ensamstående. 35 % hade tidigare FN 
erfarenhet och 34 % var arbetslösa vid hemkomsten.121  
 
Metoden för studien var en kvantitativ studie där undersökningsmetoden varit en enkät, 
med i huvudsak fasta svarsalternativ.122 Den frågeställningen som berör denna uppsats 
redovisas nedan. 
  

3.6 Vilka drivkrafter ligger bakom de svenska frivilligas 
deltagande i Bosnienkonflikten? 
 
Frågan i Eva Johanssons studie som avsåg belysa vilka motiv man ansett som viktiga 
när man anmälde sig till FN tjänst såg ut som följande. Frågorna var konstruerade så att 
respondenten fick ta ställning till tio olika motiv och besvara varje påstående (motiv) i 
en fyragradig skala från helt oväsentligt till mycket viktigt. Dessutom fanns det 
möjlighet att själv skriva egna motiv. Procenten som anges i resultatet är ifrån de 
sammanslagna svarsalternativen ganska viktigt och mycket viktigt. Inom parentes 
redovisas den procentuella frekvensen för svarsalternativet mycket viktigt123.  
  
 

     124 
Förtydligande av tabellen  
Det ideella skälet att göra en personlig insats var det skäl som hade enskilt högsta 
procentuella frekvensen för svarsalternativet mycket viktigt. Hela 37 % av de 
tillfrågade angav det som det viktigaste skälet. Därefter kom att uppleva något 
spännande 34 %. Sen är det ett relativt stort procentuellt steg ner till de tre motiven med 
29 %. De sammanslagna svarsalternativen för ganska viktigt och mycket viktig visar att 
nästan lika många, 81 % mot 82 % (göra en personlig insats) angav att uppleva något 
spännande som huvudmotiv för att åka. Få tillhöra ett sammansvetsat gäng hade också 
hög svarsprocent men separeras tydligt från de två motiven med högst svarsprocent. Få 
en merit för framtiden och lämna rutinen hemma får nästan exakt lika många procent. 
 
 

                                                           
121 Johansson,  I basker blå, s. 17-18. 
122 Ibid., s. 13. 
123 Ibid., s. 20. 
124 Ibid. 

Svar Procent % 
Göra en personlig insats 82 (37) 
Uppleva något spännande  81 (34) 
Få tillhöra ett sammansvetsat gäng  73 (29) 
Få en merit för framtiden  70 (29) 
Lämna rutinen hemma  69 (29) 
Få möjlighet att spara pengar 65 (22) 
Pröva om jag klarade av det 63 (26) 
Få användning för min militära utb ”på 
riktigt” 

46 (19) 

Lära känna ett annat land/kultur 42 (7) 
Var ett alternativ till arbetslöshet 32 (15) 
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Kritik mot undersökningen 
Enkäten ifylldes i samband med hemkomsten vilket kan ha påverkat deras svar samt att 
det givetvis finns en risk att de svarat det som är socialt acceptabelt att svara. Jag tror till 
exempel att skälet ”få tillhöra ett sammansvetsat gäng” förmodligen inte skulle ha fått 
lika stor procent om enkäten fylldes i samband med nedrotationen.  
 

4 Analys 
 

4.1 Svaren i förhållande till motivationsparametrarna 
Resultaten från de båda undersökningarna som presenterades under kap 3.4 och 3.6 
presenteras här nedan i förhållande till motivationsparametrarna se avsnittet 2.1 Teori.  
 

4.1.1 Svenska frivilliga i Finska Vinterkriget (SFiFVK) 
Behov av trygghet 
Sverige hotade att bli nästa offer 51 % 
Det sociala behovet 
Finlands sak är vår 47 % 
Personliga relationer till Finland 21 % 
Behov av uppskattning 
Ideella skäl 79 % 
Behov av prestation 
Äventyr och romantik 7 % 
Behov av meningsfullhet 
Personliga problem hemma 1 % 
Behov av utveckling 
Att bli en bättre yrkesmilitär 14 % 
 
Svårigheter 
De flesta av motiven passade bra in i motivationsparametrarna. Det var dock svårt att 
placera in motiv som att ”Finlands sak är vår” i någon av parametrarna, det handlar om 
en samhörighetskänsla. Den gemensamma historian som Sverige och Finland delar, 
våra relativt små länder osv. Empatin för Finland bygger på att många kände att en 
attack mot Finland var samma sak som en attack mot Sverige. En stor fiende som 
anfaller ett mindre land. Det är ett socialt behov som behövde tillfredsställas som fick 
de som hade ”Finlands sak är vår” som motiv för att åka. Abraham Maslow skrev ”we 
have largely forgotten our deep animal tendencies to herd, to flock, to join, to 
belong”125 och  
 

is motivated by the profound hunger for group feelings, for contact, for real 
togetherness in the face of a common enemy, any enemy that can serve to form an 
amity group simply by posing an external threat. The same kind of thing has been 
observed in groups of soldiers who were pushed into an unwonted brotherliness and 
intimacy by their common external danger, and who may stick together throughout a 
lifetime as a consequence.126 

 

                                                           
125 Maslow, Motivation and personality, s. 20.     
126 Ibid.     
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I det här fallet var det Ryssland som blev den gemensamma fienden som fick dessa 
frivilliga att åka. Motivet att ”Sverige hotade att bli nästa offer” tycks till en början höra 
ihop med samma kategori av motiv men det är ett mer ”själviskt skäl”. Med själviska 
menas att det var för Sveriges och egentligen inte Finlands skull som man åkte. Rädslan 
att Sverige stod näst på tur och tron att man kunde agera preventivt genom att ta striden 
på finsk mark. Det var för övrigt många högt uppsatta militärers önskan att få stoppa 
Sovjetiska armén vid karelska näset där deras numerära övertag inte hade någon större 
fördel.127 Det behovet som agerade som motivator hos den person som åkte för att 
”Sverige hotade att bli nästa offer” gjorde det av behov av säkerhet (trygghet).  
 

4.1.2 BA01-04  
Behov av trygghet 
- 
Det sociala behovet 
Få tillhöra ett sammansvetsat gäng 73 % 
Behov av uppskattning 
Göra en personlig insats 82 % 
Behov av prestation 
Uppleva något spännande 81 % 
Pröva om jag klarade det 63 % 
Få användning av min militära utb på riktigt 46 % 
Behov av meningsfullhet 
Lämna rutinen hemma 69 % 
Var ett alternativ till arbetslöshet 32% 
Behov av utveckling 
Få en merit för framtiden 70 % 
Lära känna ett annat land/kultur 42 %  
Ej placerbar 
Få möjlighet att spara ihop pengar 65 % 
 
Svårigheter 
Det gick inte att placera in motivet att ”få möjlighet att spara ihop pengar” i någon av 
motivationsparametrarna. Enligt Hertzberg är inte lönen en motivations faktor utan en 
”Hygienfaktor” alltså inte en inre utan en yttre faktor.128 Motivationsteorierna som 
används i denna uppsats tar bara hänsyn till de inre faktorerna. Det skulle gå att pressa 
in den i motivet ”var ett alternativ till arbetslöshet” och faller då in under behov av 
meningsfullhet. Detta torde inte vara nödvändigt för att jämförelsen ska ske då det fanns 
10 motiv att ta ställning till i denna studie och bara 8 motiv i Svenska Finlands 
frivilligas sammanställning av enkätresultaten. 

 
 

                                                           
127 Wahlbäck och Boberg, Sveriges sak är vår. Svensk utrikespolitik 1939-1945 i dokument, s. 36. 
128 Abrahamsson och Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, s. 141-142. 
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4.2 Jämförelse av motivationsparametrarna mellan SFiFVK och 
BA01-04  
I tabellen nedan visar tendenskolumnen de tendenser som kan urskiljas från SFiFVK till 
BA01-04 i respektive motivationsparameter. En pil som pekar uppåt betyder således att 
det var fler som angav det motivet i Bosnienfallet än i Finlandsfallet 
 

Behovsparameter SFiFVK 
(%) 

BA 01-04 
(%) 

Tendens  

1. Behov av   
trygghet 

51 -  

2. Det sociala 
behovet 

47,21  73  

3. Behov av 
uppskattning 

79  82   

4. Behov av 
prestation 

7  81, 63, 46   

5. Behov av 
meningsfullhet 

1 69, 32   

6. Behov av 
utveckling 

14  70, 42   

 

4.2.1 Analys av tabellen  
Behovet av trygghet finns inte med som motiv i fallet Bosnien men var det tredje 
största motivet till fallet Finland.  
Det sociala behovet är det tredje viktigaste motivet till att åka i fallet Bosnien och det 
näst viktigast i fallet Finland. Även om fler angett det som skäl i Bosnienfallet så är mitt 
verktyg för analys för trubbigt för att egentligen se någon tendens.      
Behovet av uppskattning är i princip lika stort i båda fallen, de så kallade altruistiska-
oegennyttiga skälen är konstanta.  
Behovet av prestation ser vi den största skillnaden, en stor ökning till Bosnienfallet!   
Behovet av meningsfullhet har ökat i fallet BA. Enbart 1% (personliga problem 
hemma) angav det som skäl i fallet Finland mot 69 % som angav att de gjorde det för att 
”lämna rutinen hemma” 32 % ”alternativ till arbetslöshet” i fallet BA.  
Behov av utveckling har ökat från de 14 % (bli en bättre yrkesmilitär) som angav det i 
Finlandfallet mot 69 % (merit för framtiden) + 42 % (lära känna ett annat land/kultur).  
 

4.3  Kritik mot jämförelsen 
För det första så är det ett problem att undersökningarna är gjorda på olika sätt. 
Undersökningen om de svenska frivilligas drivkrafter till att delta i finska vinterkriget 
var en enkätundersökning som bara hade 3 olika svarsalternativ ja, nej och kanske. Det 
är inte redovisat hur de har sammanställt svaret ”kanske”. Bosnienundersökningen som 
hade 10 svarsalternativ som man var tvungen att ta ställning till och svara med 4 olika 
svarsalternativ. Den redovisas på ett annat sätt. Dessutom var det olika många frågor 
inom varje kategori av frågor. I Finlandsstudien var det t.ex. bara en fråga som hade att 
göra med ”behovet av prestation”, mot tre i fallet Bosnien. För det andra 
överrensstämmer inte de motiv som de Finlandsfrivilliga angett med den verklighet som 
författaren har läst ut ur biografierna. Det var fler som åkte med ”äventyr och romantik” 
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och ”personliga problem hemma” motiv, (behov av prestation, och behov av 
meningsfullhet) än vad som undersökningen visar. Hur mycket i procent är omöjligt att 
svara på. Detta gör att det är svårt att dra exakta slutsatser om huruvida ett behov har 
ökat eller minskat i procent mellan de två fallen. Det man kan göra är dock att se 
tendenser till skillnader. 

4.4 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att jämföra drivkrafterna till svenska frivilligas deltagande 
i finska vinterkriget med drivkrafterna till deltagande i moderna internationella insatser 
(Svenska Bosnienbataljonerna BA01-BA04).  Frågeställningarna var följande: 
 
Vilka drivkrafter låg bakom de svenska frivilligas deltagande i finska vinterkriget?  
Besvarades under kap 3.4.  
 
Vilka drivkrafter ligger bakom deltagandet till BA01-BA04?  
Besvarades under kap 3.6. 
  
Vilka likheter och skillnader ligger bakom drivkraften till deltagandet i finska vinterkriget 
och moderna internationella insatser? 
  
De slutsatser som kan dras är att den största likheten syns i motivationsparametern 
”Behov av uppskattning”. Det visar på att det är en tidlös drivkraft att deltaga med ädla 
ideella motiv. De största skillnaderna har varit i motivationsparametrarna: ”Behov av 
trygghet”, ”Behov av prestation”, ”Behov av meningsfullhet” och ”Behov av 
utveckling”. Andelen som angav motivationsparameter ”Behov av trygghet” var större i 
fallet Finland och resterande tre var större i fallet Bosnien.  
Det äldre motivet tycks vara att göra en insats för sin egen och sitt lands säkerhet. 
Populärare moderna motiv är att göra det för äventyret, meriten eller för att komma bort 
hemifrån (att göra något meningsfullt). Vidare resonemang om dessa slutsatser förs 
under den följande diskussionen.    
 

5 Diskussion  

5.1 Reflektion över slutsatserna  
Det som resultaten visar är att parametern behovet av trygghet har ersatts med behovet 
av prestation samt behov av meningsfullhet vid moderna insatser. Detta stämmer bra 
överrens med Maslows behovshierarki, där vi först tillgodoser våra trygghetsbehov före 
självförverkligande behov.129 En annan slutsats som kan dras från resultaten av 
undersökningarna är att behovet av uppskattning tycks vara en tidlös faktor. Det är lite 
märkligt att fler Finlandsfrivilliga anger behovet av uppskattning som drivkraft än det 
sociala behovet eller trygghetsbehovet. Men det är självklart en kombination av 
drivkrafter och det finns en risk att när man försöker att spalta upp och sätta etiketter på 
känslor att de inte alltid överrensstämmer. Den kända svenska krigsveteranen och 
nyligen framlidna Orvar Nilsson sade i en intervju att det var en naturlig sak för honom 
att ställa upp, mycket med tanke på att han kände stödet från hela Sveriges befolkning. 
Den allmänna stämningen för ett Finland i nöd, i kombination med faran att Sverige 
skulle bli nästa offer utgjorde den grundläggande drivkraften för de flesta och översatt 

                                                           
129 Maslow, Motivation and personality, s. 17. 
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till motivationsparametrarna blir det behov av uppskattning, behov av trygghet samt det 
sociala behovet som är de tre mest framträdande parametrarna. Att ställa upp för ett land  
som anfalls av en mycket starkare granne har tidigare verkat som drivkraft för svenska 
frivilliga i ett flertal konflikter i historien (exempelvis Boerkriget 1899-1902 och 
spanska inbördeskriget 1936-1937).130  
 
I Bosnienfallet var uppskattning, prestation och de sociala behoven som var de tre mest 
angivna motiven. Det speglar vad samhället tycker är socialt acceptabelt att svara. 
Fabrizio Battistelli skrev i sin avhandling Peacekeeping and the postmodern soldier om 
en topologi (klassificering) om soldaters motivation till att delta i en mission.131 Han 
kategoriserade tre huvudtyper av motiv. Paleomodern, modern och postmoderna motiv. 
De paleomoderna (paleo=forntid) motiven är till exempel att “var till nytta för andra” 
(behov av uppskattning)  och att “stärka landets image på det internationella planet” 
(behov av uppskattning). Moderna motiv är till exempel att “tjäna extra pengar” och att 
“att lära sig något som kan vara mig till nytta i min fortsatta karriär i det militära eller 
civila” (behov av utveckling). Postmoderna (post=efter) motiv är till exempel att 
”tillfredställa sin äventyrslust” (behov av prestation) och att ”få en personligt 
meningsfull upplevelse” (behov av meningsfullhet).  
 
Det man kan konstatera är att det fanns soldater i båda fallen som uppgav att de åkte av 
paleo, post och moderna motiv. Dock anger fler i fallet Finland motiv som kan härledas 
till paleomoderna skäl (ideella skäl, Finlands sak är vår, Sverige hotade att bli nästa 
offer). Som det framgår av Bosnienstudien så är pengar ett motiv för flertalet, betydligt 
fler än under finska vinterkriget. Postmoderna motiv såsom äventyrslust finns 
representerade i båda fallen men är betydligt mer framträdande i Bosnienfallet. Behovet 
av meningsfullhet finns enbart i fallet Bosnien. Det är fler som har moderna och 
postmoderna motiv i moderna insatser. Därför kan denna uppsats bekräfta Batistellis 
resultat.   
 
Att drivkrafterna hör samman med grupptryck eller propaganda tyder kampanjen 
”Finlands sak är vår” på. Man kan även se skillnader i vilka grupper som tillfrågas, de 
svenska frivilligflygarna som Arne Frykholm gjorde en attitydundersökning132 på hade 
exempelvis högre procent på prestationsbehovet. Jan Walls undersökning om officerares 
drivkrafter får inte samma resultat som BA01-04 undersökningen. Officerare visar 
högre procent på behov av utveckling och mindre på behov av prestation. Även det här 
tyder på att man svarar det som är socialt acceptabelt i sin grupp att svara.    
Arne Frykholm, en flygare tillhörande F8, gjorde 1959,en attitydundersökning bland 
åtta piloter ur F19 (frivilligflottiljen under finska vinterkriget). Han resultat 
överensstämmer inte fullt ut med Förbundet Finlandsfrivilligas medlemsundersökning. 
Största skillnaderna ligger i behovet av prestation som är betydligt högre bland flygarna.  
 
I slutändan kommer jag ändå till den slutsatsen att det är otroligt svårt att kategorisera 
att ”den här gruppen” har ”dessa drivkrafter” och det beror på ”dessa saker”. Det är 
ändå individer det handlar om och alla har sin historia, uppväxt och värderingar som i 
slutändan är det som påverkar hur den fattar sina beslut.  

 

                                                           
130 Klementsson (red) Förbundet Finlandsfrivilligas jubileumstidning, s. 9. 
131 Battistelli. “Peacekeeping and the postmodern Soldier.” s. 467-484.   
132 Umegård, De flög för nordens frihet, s. 3. 
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5.2 Metodreflektion  
Det som har varit svårt i denna uppsats är att få tag i tillförlitligt material om de svenska 
finlandsfrivilligas motiv. Det hade varit betydligt bättre att göra intervjuer men av 
naturliga skäl var detta inte möjligt. Det hade varit bättre så här i efterhand att göra en 
egen enkät som liknade den som Svenska Finlandsfrivilligas förbund och skicka till de 
som deltog i ex. BA01. Då hade det funnits möjlighet att få mer exakta siffror vid 
jämförelsen och därmed kunnat dra bättre slutsatser. För att stärka mina slutsatser hade 
det varit bra med en eller flera till undersökningar av ”moderna insatser” som KS01 
(Kosovo) och FS01 (Afghanistan), TD 01 (Chad). 
    

5.3 Förslag till vidare forskning 
Efter genomförd studie kan författaren konstatera att det hade varit intressant att göra en 
undersökning på NBG 08 soldaterna som var uppbyggd på samma sätt som Eva 
Johanssons BA undersökning. Har soldaterna som anmäler sig frivilligt till den sortens 
uppdrag andra motiv eller drivkrafter än de som anmäler sig till vanliga 
rotationsmissioner? Hur kan man i så fall utnyttja denna kunskap i exempelvis reklam 
för att värva soldater. Personalförsörjningen av ”vårt insatta insatsförsvar” är något som 
i framtiden kommer vara ett stort problem i och med vår minskade försvarsmakt, vi 
måste ha en effektiv ”propaganda” som säljer rätt saker för att få folk till oss. Är det så 
att det är fler och fler soldater som postmoderna motiv till att åka, är det dessa vi vill ha 
med oss? Går det att påverka så att vi får fler frivilliga soldater med paleomoderna 
motiv genom hur vi utbildar dem? 
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