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Hot och risker 

Hot och risker officerare upplever under utlandstjänstgöring 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka hot och risker svenska officerare upplever under 

utlandstjänstgöring. Detta för att kanske i framtiden kunna förhindra att officerare drabbas av 

PTSD(Post Traumatic Stress Disorder), eftersom en ökning av dessa fall på senare tid har noterats.    

 

Metoden som har använts är kvalitativ intervjustudie där författaren går på djupet för att skapa sig en 

förståelse för den intervjuades värld. Med inriktning av upplevelser kommer uppsatsen att behandla 

fysiska och psykiska upplevelser under utlandstjänstgöring samt om dessa hade kunnat förebyggas. 

Deltagarna i intervjustudien är fyra officerare, samtliga män, med varierande bakgrund och samtliga 

arbetade vid intervjutillfället inom Försvarsmakten.   

 

Resultaten av denna studie och tidigare forskning är att upplevelser av Svenskars hot och risker, kan 

riskera att leda till PTSD. Resultaten visade också att upplevelser är skiftande och individuella men 

även att det finns likheter i upplevelserna om utlandstjänstgöringen har genomförts på samma 

geografiska plats. PTSD kan förhindras genom kunskap i hur stress motverkas och förhindras. 
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Abstract 

Threats and risks 

Threats and risks experiences of officers during service abroad 
 

The purpose with this paper is to examine officers experience of threats and risks during service 

abroad. This because maybe in the future be able to create an embryo to prevent officers to develop 

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), since an increase of PTSD cases has been noticed.    

 

The method that is used in this paper is qualitative interview study where the author is trying to get a 

deeper understanding.  

The paper is to examine physical and psychological experiences of threats and risks during service 

abroad and if it would be possible to prevent. 

The participants in the study are four officers all male, with different backgrounds and all was 

working in the Swedish army at the time of the study.  

 

The results of this paper and previous research have found that experiences of threats and risks can 

lead to PTSD. The results also show that experiences are different and individual and that PTSD can 

be prevented through knowledge of stress. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges riksdag och regering har beslutat att Sverige ska delta mer i internationella militära 

insatser. Som officer idag är det därför troligt att du kommer att göra utlandstjänst. Tidigare 

behövde man som officer bara vara beredd på att kunna få uppleva hot och risker, men idag får 

måste du räkna med att utsättas för olika sorters hot och risker
1
 under din officerskarriär. 

Som officer kommer du att få uppleva hoten och risker på nära håll. Förutom risken att själv 

förolyckas, kan du själv bli skadad eller se någon kamrat eller civilbefolkningen skadas eller 

dödas. Hoten och riskerna som du som officer utsätts för varierar beroende vilken misson som 

du deltar i och vilket motstånd du möter. Beroende av om det är en fredsbevarande eller 

fredsframtvingande utlandsmisson. Det ställer olika fysiska och psykiska krav på officerare 

som måste kunna anpassa sig till nya situationer och krav beroende av konfliktområde. Det är 

viktigare än någonsin att du kan leva upp till dessa krav och att komma väl förberedd till dessa 

områden. 

 

Genom att medvetandegöra dessa hot och riskerna är det lättare att förebygga att problem 

uppstår under och efter utlandstjänstgöring. För att om möjligt undvika att officerare skadas, 

dödas eller drabbas av psykiska problem som PTSD, efter genomförd utlandstjänstgöring. 

Psykiska problem har visat sig bli ett allt större problem för Amerikanarna som har större 

erfarenhet av att delta i stridigheter. Enligt en amerikansk studie om psykisk hälsa bland 

amerikanska veteraner som genomfört utlandstjänst i Afghanistan, Irak, Kosovo och Bosnien 

mellan maj 2003 och april 2004 upplevde 11.3% av de som kommer hem från Afghanistan 

psykiska problem efter sin utlandstjänstgöring.
2
  

 

Dessa problem finns också på närmre håll genom att Danskarna har upptäckt ett ökat antal av 

Danska soldater som har fått psykiska problem efter genomförd utlandstjänstgöring eftersom 

de har varit i allt mer i stridigheter. Enligt Ekstrabladet ökar antalet hemskickade, från februari 

till augusti 2010 skickades från en grupp på 750 soldater, skickades 16 personer som sårats 

svårt i strider hem och 55 stycken skickades hem för sjukdom, psykisk sjukdom och av andra 

orsaker. I omgången som var i Afghanistan dessförinnan skickades 54 soldater hem i förtid, 

varav tio svårt skadade och 44 av andra orsaker. ”För varje gång vi ser en sårad blir det 

samtidigt fler med psykiska problem. Det ger sår i psyket att själv sticka ett finger i såret eller 

lägga om en kamrat”, säger major och militäranalytiker Henrik Jedig Jörgensen från Centret 

för militära studier  
3
 

 

I Sverige har vi inte lika stor erfarenhet av att delta i strid och det är kanske därför som det i 

dag inte finns så mycket svensk forskning om hot och risker. Dessa frågor har kanske inte varit 

lika prioriterade för svenska förband ännu, eftersom man inte har hunnit märka psykiska 

skador som PTSD, som danskarna. Amerikanarna har upplevt en ökning av PTSD och det 

finns en risk att det kommer att öka bland Svenskar eftersom det blir vanligare att svenskar blir 

sårade och skadade under utlandstjänst.  

 

 

                                                 
1
 Att något oönskat ska inträffa. Risk kan röra sig om individuella risker, risker för samhället av social eller 

ekonomisk natur eller miljörisker. 
2
 Shaw, E. Hector, M. 2010 

3
 http://www.nyheterna.se/1.1755121 
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Jag tycker att det är en oroande utveckling när soldater eller officerare blir skadade eller 

dödade under sin utlandstjänstgöring eller får psykiska skador som uppstår efteråt. Om det går 

att förhindra att Svenskar skadas, dödas eller får psykiska skador, bör åtgärder vidtas om 

möjlighet finns och inte brista på grund av avsaknad av kunskap. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen avser främst att undersöka vilka sorters hot och risker som officerare kan ställas 

inför under utlandstjänstgöring. 

I syfte att studera upplevelserna för att undersöka om hot och risker hade kunnat förebyggas. 

För att få reda på vad officerare upplever för olika typer av hot och risker, kommer intervjuer 

genomföras med officerare som genomfört utlandstjänst. I undersökningen avses upplevelserna 

studeras för att i framtiden ha möjlighet att bidra till att minimera att officerare tar fysisk och 

psykisk skada av sina upplevelser. 

Genom att studera tidigare forskning om upplevelser och PTSD kan tidigare erfarenheter 

tillvaratas.  

 
De två frågeställningarna är: 

 

Vilka fysiska och psykiska hot och risker upplevs under utlandstjänstgöring? 
 

Hade upplevelser av hot och risker kunnat förebyggas? 

1.3 Avgränsning 

Jag kommer endast att behandla de aktuella respondenternas upplevelser av hot och risker i 

utlandstjänst. Anledningen till detta är att jag inte funnit någon svensk forskning eller någon 

forskning som utgår från svenskars upplevelser av hot och risk under utlandstjänst. Att 

beskriva alla hot och risker skulle ta mer tid än som finns avsatt till detta arbete. 

Arbetet kommer att begränsa sig till att omfatta markarenan och de platser där respondenterna 

genomfört utlandstjänst, Afghanistan, Kosovo, Liberia och Libanon och Bosnien.  

1.4 Material och Källkritik 

Mitt material som jag har använt är uppdelat i intervjuer och litteratur. Allt material har jag 

varit självkritisk mot för att säkerställa att rätt frågor ställs under intervjuerna, samt att 

pålitliga källor nyttjas. Informationen i arbetet har valts utifrån följande kriterier: 

Äkthetskriteriet, samtid- tids- eller närhetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet och 

kontextkriteriet.
4
 

 

Äkthetskriteriet: 

De litteraturkällor som används är främst vetenskapliga artiklar, de uppfyller äkthetskriteriet. 

Även den berättande källan i form av intervjupersoner bedöms som pålitliga för 

uppsatsämnet.  

 

Samtid- tids- eller närhetskriteriet: 

Det är en stor del vetenskapliga artiklar som används samt tryckt litteratur. De Internetkällor 

som ändvänds är av känd karaktär. Samtlig litteratur som används anser jag uppfyller 

samtidskriteriet.  

 

                                                 
4
 Försvarshögskolan, ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt ”, 2008-09-04, sid 41 
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Beroendekriteriet: 

För att uppfylla beroendekriteriet har i största möjliga mån primärkällor används, i form av 

intervjupersoner och litteratur. Eftersom litteratur i form av forskningsartiklar i huvudsak 

används har det varit svårt att finna samma information på flera ställen, men vetenskapliga 

artiklar är väl underbyggda i sig själva.  

 

Tendenskriteriet: 

Källorna kan vara färgade av värderingar av olika slag, eller att författaren tillrättalägger 

sammanhangen på något sätt. Vid ett möte mellan människor är varje situation unik. Innan 

intervjun har jag säkerställt att rätt frågor ställts till intervjupersonen. Jag ville också att 

intervjudeltagaren skulle prata så uppriktigt som möjligt genom att påpeka att deltagandet i 

intervjustudien är anonymt och därför kan det vara lättare att tala fritt.  

 

Kontextkriteriet: 

Använd information pekar åt samma håll, men det finns skillnader i materialet främst för att 

de är vetenskapliga undersökningar och därmed inte har så mycket annat material som 

kommit till samma slutsats. Pålitlighetsgraden är ändå hög eftersom artiklarna finns i 

etablerade databaser, som ERIC, Gender Watch, PILOTS, PsycARTICLES, PsycINFO, 

Social Services Abstracts,  Sociological Abstracts. Samt Google Sholar och FOI. 

 

Till kapitlet teori och tidigare forskning har jag uteslutande använt mig av vetenskapliga 

artiklar. Jag har därför inte funnit så mycket materiell som pekar mot samma sak, eftersom det 

är enskilda och olika undersökningar. Jag har inte heller funnit så mycket materiell som 

undersöker upplevelser under utlandstjänstgöring 

 

Till empiri kapitlet är det intervjumaterial som är den huvudsakliga källan. Då svensk 

forskning om upplevelser av hot och risk under utlandstjänstgöring är en bristvara Därför får 

intervjuer bidra med empirisk information. Personerna som intervjuas har genomfört 

utlandstjänstgöringen på olika platser och det skapar en bredd i undersökningen Eftersom det 

inte genomförts tidigare undersökningar på området, kan det vara intressant att fång in 

olikheter. Intervju frågorna var fastställda i förväg med det fanns möjlighet att ställa 

fördjupande frågor när något av intresse kom upp.  

Intervjumaterialet har transkriberats och inspelningen har lyssnats igenom ett flertal gånger 

för att fånga betoningar, samt att transkriberingen ska vara att god kvalitet när den analyseras 

och kategorierna skapas.  

1.5 Disposition 

I det första kapitlet får läsaren en förståelse för vilket syfte undersökningen har, samt varför 

ämnet är viktigt att fördjupa sig i. Samt en förklaring av för uppsatsen viktiga begrepp. 

 

I det andra kapitlet följer en genomgång av teori och tidigare forskning, som finns på det 

valda forskningsområdet och som ansetts relevant.  

 

I det tredje kapitlet beskrivs metoden samt hur insamling av den empirin gått till och hur den 

bearbetats och etiska aspekter av en intervjusituation.  

 

I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna och relationerna mellan kategorierna 

beskrivs. 
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I det femte kapitlet diskuteras empirin från intervjuerna samt kopplingen till tidigare 

forskning. 

 

I det sjätte kapitlet nämns de slutsatser som dragits. 

 

I kapitel sju återges den litteratur, artiklar och de övriga källor som använts. 

1.6 Centrala begrepp 

Följande begrepp är nödvändiga att förklara närmre för att ge läsaren en större förståelse. 

PTSD, stressor, kort- och långvarig stress. 

1.6.1 PTSD 

Ett begrepp som från början användes för att beskriva en kombination av symtom som 

veteraner från Vietnam led av. Post traumatiskt stress syndrom benämns på engelska Post 

Traumatic Stress Disorder. Det är en relativt ny sjukdom som uppkom 1980 som en 

psykologisk diagnos. 

 

Enligt en studie gjord av Stanford University 2009, var det uppskattningsvis 35 procent av 

veteraner från Irak och Afghanistan som led av PTSD.
5
  

 

För den som har drabbats av PTSD är det tre delar som är framträdande enligt American 

Psychiatric Association.
6
 Ett ångestsymtom bestående av tre delar: återupplevande av en 

traumatisk händelse, undvikande av sådant som påminner om traumat och en överdriven 

vaksamhet och överspändhet.  

 

Symtom på PTSD är svår stress, depression, sömnsvårigheter, vredesutbrott, regelbundna 

Flashbacks av våldsamma händelser och att individen avskärmar sig.
7
  

1.6.2 Stressor  

En stressor är den händelse som utlöser stressreaktionen och definieras som ”en påfrestning 

som framkallar kroppsliga och psykiska reaktioner”.
8
 

 

En stressor kan delas in i yttre och inre faktorer, dvs. fysiska och psykiska stressorer. 

En psykisk stressor kan vara en arbetssituation med höga krav, med få möjligheter att 

kontrollera, dålig ekonomi, skilsmässa, eller att en anhörig avlider.
9
  

1.6.3 Kort- och långvarig stress 

Kortvarig stress är när kroppen gör sig beredd för kamp eller flykt, hjärtat slår snabbare, 

blodtrycket stiger, musklerna blir blodfyllda, smärtkänsligheten minskar och immunförsvaret 

förstärks tillfälligt. Vid långvarig stress reagerar kroppen med uppgivenhet, hjärtat slår 

långsammare, blodtrycket sjunker, musklerna blir stela och ömma, smärtkänsligheten ökar 

och immunförsvaret försvagas.
10

  

 

                                                 
5
 Rosch, P. 2011. 

6
 American Psychiatric Association, 2000. 

7
 Rosch, P. 2011 

8
 Nationalencyklopedin, 2011 

9
 Björnstorp, P. 1999 

10
 Ljung, T. Friberg, P. 2004 
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Om man tänker sig en stenåldersmänniska som blir anfallen av ett vilddjur, så kunde 

stenåldersmänniskan på sin tid få utlopp för den biologiska reaktionen som ansamlas i 

kroppen, genom att ta till kamp eller flykt, genom att de fick avreagera sig på plats.
11

 

Stenåldersmänniskan upplever en kortvarig stressreaktion, om en fara inträffar kan den 

kortvariga stressreaktionen med noradrenalin hjälpa när hotet skall bekämpas, vid antingen 

kamp eller flykt.  

2 Teori och tidigare forskning 
Jag har inte funnit någon Svensk undersökning där analysenheternas upplevelser av hot och 

risker undersöks. Det är intressant att undersöka om de hot och risker är som man tänkt sig 

eller om det finns oväntade hot att skydda sig mot.  

Enligt Ehlers & Clark´s modell av PTSD så är den upplevda hotnivån viktigare än den 

egentliga påfrestningen.
12

 Därför är upplevelsen av hot intressantare att undersöka än det 

verkliga hotet. 

 

Det finns tidigare forskning som undersökte psykisk ohälsa på veteraner som genomfört 

utlandstjänst i Afghanistan, Irak, Kosovo och Bosnien mellan maj 2003 och april 2004. Då 

upplevde 11.3% av de som varit i Afghanistan en allmän förekomst av psykiska problem efter 

genomförd utlandstjänstgöring.
13

 

 

Enligt en undersökning med Amerikanska veteraner från krigszonen i Persiska viken under 

Gulf Kriget, har det visat sig att vara utsatt för livshotande händelser och kraftiga stressorer 

har en negativ effekt på beteende och känslor, samt leder till ett flertal psykologiska problem, 

så som PTSD.
14

 

 

Enligt en annan studie kan PTSD uppkomma genom att vara utsatt för fara som är 

oförutsägbar eller okontrollerbar vilket har ett samband med en högre risk att drabbas av 

PTSD.
15

 

Det finns anledning till att undersöka vilka typer av hot och risker som Svenskar upplever 

under utlandstjänstgöring, samt om dessa riskerar att utvecklas till PTSD. För att i framtiden 

kunna förebyggas. 

 

Kontroll har stor inverkan på stress. Enligt Kersek och Theorells krav- och kontrollmodell om 

arbetslivsstress har kontroll över sin arbetssituation en stor inverkan på individens psykiska 

välbefinnande. Om kraven är svårtolkade, för höga eller oregelbundna och individen har svårt 

att kontrollera dessa, samt om det saknas stöd från omgivningen blir detta ett stressmoment, 

genom upplevelsen att man inte har kontroll över sin situation.
16

  

 

För att förhindra PTSD, måste psykisk ohälsa förebyggas. I modern tid finns två synsätt på 

vad som leder till uppkomst av psykiska problem, ett biologiskt och ett psykologiskt synsätt. 

Det biologiska synsättet innebär att den är genetisk eller förvärvad.  

Det psykologiska synsättet innebär att det är det familjära och sociala tillsammans med 

psykiska påfrestningar av varierande grad som i vissa fall kan vara så allvarliga att de leder 

                                                 
11

 Ljung, T. Friberg, P. 2004 
12

 Ehlers & Clark, 2000 
13

 Shaw, E. Hector, M. 2010 
14

 Vasterling, J. Brailey, K. Constans, J. Borges, A, Sutker, P. 1997. s 125 
15

 Foa, Zinbarg, & Rothbaum, 1992 
16

 Karsek Theorell, T. 1990 
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till PTSD, eller andra former av psykiska problem vid t.ex. en skilsmässa eller vid 

ekonomiska svårigheter.
17

 

2.1 Tidigare stressforskning  

Det finns tidigare forskning på stress. Så tidigt som 1936 beskrevs stressreaktionen av Hans 

Seyle för första gången, som en ospecifik kroppslig aktivering i samband med en påfrestning. 

Stressrektionen kom att innefatta en psykologisk reaktion på 60-talet. Individens förmåga att 

hantera en psykisk belastning räcker inte till.
18

 

 

Vid en kortvarig stressrektion bildas noradrenalin i kroppen och detta påverkar människan på 

ett positivt sätt. När kroppen i stället utsätts för långvarig stress, förbrukas det noradrenalin 

som finns i kroppen och kroppens energidepåer töms. ”Om detta sker ofta och under lång tid 

ökar risken för olika stress relaterade symtom och sjukdomar”.
19

 Utgången av en 

stressreaktion beror på individens förmåga att hantera olika situationer.
20

 

  

De psykiska effekterna av fysisk träning är väldokumenterade av Sokrates och Platon som 

redan på sin tid argumenterade för den psykiska effekten av fysisk träning.
21

 

Med fysisk träning menas att det är en varierande fysisk aktivitet, för att träna hjärtat och 

muskelstyrka. Det finns både aerob träning som förbrukar syre i kroppen och anaerob träning 

då syret inte används som energi. Aerob träning utgörs av aktiviteter som att cykla, jogga eller 

att promenera, där kroppen förbrukar syre i kroppen. Vid anaerob träning görs upphopp, 

sprinta eller tyngdlyftning. Både aerob och anaerob träning är bevisligen bra för den mentala 

hälsan.
22

  

3. Metod 
I detta kapitel presenteras först en beskrivning över hur undersökningen utformades och 

genomfördes. Därefter tillkommer etiska aspekter. 

3.1 Val av metod 

Studien genomförs som en kvalitativ intervjustudie med en hermeneutisk ansats. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är undersökande av vad som sker, till skillnad från ett 

positivistiskt förhållningssätt som förklarar det som undersöks. Den kvalitativa 

forskningsintervjun efterfrågar inte allmänna åsikter, utan försöker beskriva specifika 

handlingsförlopp ur den intervjuades värld.
23

 Författaren går där på djupet för att skapa sig en 

djupare förståelse. I kvalitativ, undersöks få i motsatts till kvantitativ, där många undersöks.  

Empirisk data från fallstudien används genom att studera egna erfarenheter, eller erfarenheter 

som är upplevda på nära håll, genereras kategorierna.  

3.2 Deltagare  

Deltagarna i intervjustudien består av fyra officerare, samtliga är män.  

De fyra officerarna arbetar inom Försvarsmakten. En av dessa är tjänstledig och arbetar på ett 

förbund med anknytning till Försvarsmakten. Samtliga har erfarenhet av utlandstjänst.  

                                                 
17

 Herlofson & Ekselius, 2009 
18

 Försvarsmakten, 2008 
19

 Ljung, T. Friberg, P. 2004, s.1089 
20

 Björnstorp, P. 1999 
21

 Contrada, R. & Baum, A. 2011 
22

 Ibid., s.301 
23

 Kvale, S. 1997 
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Tre officerare valdes ut av chefen för utbildningskompaniet på Livgardet i Kungsängen, som 

kontaktade deltagarna och tillfråga dem personligen. Deltagare nummer fyra fick jag kontakt 

med genom officersförbundet, när jag sökte efter en organisation som jag kunde använda för 

att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner.  

3.3 Datainsamlings metod 

Det mätinstrument som användes var intervjuer, där frågorna är egenkonstruerade utifrån 

frågeställningarna.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Därefter kontaktades Livgardets Informationsavdelning. De hjälpte mig att ta fram några 

namn, som i sin tur hänvisade mig vidare till chefen för utbildningskompaniet. Det var genom 

honom som jag kom i kontakt med tre intervjudeltagare. Efter mina önskemål om tid och 

bakgrund på intervjudeltagarna kontaktades de av chefen för utbildningskompaniet. Denne 

kontaktade i sin tur intervjudeltagarna som valde en tid då de kunde kontaktas av mig för en 

telefonintervju. Deltagare nummer fyra fick jag tag i på egen hand och vi bestämde tid för 

telefonintervju den nästkommande dagen. 

 

Intervjuerna genomfördes mellan den 16/9-20/9 2010, samtliga via telefon. 

När jag kontaktade informanterna kontrollerade jag att det passade och att de hade tid att prata 

för att genomföra en telefonintervju.  

 

Jag började intervjun med att ge informanten en orientering i hur jag skulle gå till väga med 

intervjun. Där berätta jag kort om min bakgrund och studiens syfte.
24

 

Efter informationen gav intervjudeltagaren ett muntligt samtycke om inspelning. 

Informationen innehöll även en muntlig försäkran om att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt, samt en försäkran om att deltagaren i studien inte kommer att kunna 

identifieras.
25

  

 

Sedan tryckte jag på att jag ville veta deras personliga upplevelser kring hot och risker under 

utlandstjänstgöring. 

 

I intervjun använde jag mig av inledande, uppföljnings, tystnad och sonderande frågor.  

I inledningen av intervjun ställde jag inledande frågor, där intervjupersonen beskrev 

upplevelser ett händelseförlopp, för att ge deltagaren möjlighet att berätta och beskriva sina 

egna upplevelser. 

 

Inledningsvis bad jag intervjupersonen att tala från egna erfarenheter genom att be dem att 

berätta om hot och risker som de själva eller andra blivit utsatta för under utlandstjänstgöring. 

Det är också en indirekt fråga som kan användas för att ge möjlighet att förklara en upplevelse 

genom någon annan och på så vis ge utryck för sin egen inställning.
26

 Det gav också en 

möjlighet att få reda på fler händelser som de inte varit vittne till personligen. 

 

Jag ställde uppföljningsfrågor, för att gå ner på djupet i frågorna, där jag använde mig av ett 

”mm” och tystnad, för att den intervjuade skulle bli uppmuntrad att fortsätta berätta.
27
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25
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27
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Exempel på frågor:    Vad upplevde du som individ var störst hot eller 

risker under utlandstjänstgöringen? 

Hur förbereder man sig på dessa hot och risker? 

 

Jag använde mig också av sonderande frågor, när jag ville få svar på mer detaljerade 

beskrivningar om vad som hände.
28

 

 

Exempel på frågor:  På vilket sätt påverkade det dig?  

Har du känt dig stressad under missionen och i sådana fall, under 

vilka tillfällen? 

3.5 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna och överväganden i denna intervju tas tillvara på genom att dela in dem i 

fyra huvudområden; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

 

Ett informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om det 

generella syftet med undersökningen, om hur undersökningen är upplagd och vilka risker det 

medför för intervjudeltagaren att delta i studien. Det innebär också att deltagandet i studien är 

frivilligt och att deltagaren kan dra sig ur när som helst.
29

  

I denna studie ingicks ett informerat samtycke i början av intervjun, då deltagarna 

informerades om generella syftet med undersökningen, om hur undersökningen är upplagd 

och vilka risker det medför för intervjudeltagaren att delta i studien. De informerades om att 

deltagandet i studien är frivillig. 

 

”Konfidentialitet i forskning betyder att data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas”.
30

 Det gavs en muntlig försäkran om att materialet behandlas 

konfidentiellt. Då deltagarna i studien inte kommer att kunna identifieras. I denna studie 

ingicks en muntlig överenskommelse om inspelning, med en försäkran att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt. Där deltagarna i studien ej kommer att kunna identifieras.
31

 

 

Forskarens roll under en intervjustudie är en; ”Känslighet så att de kan identifiera en etisk 

fråga och ansvar så att de känner sig förpliktade att handla på ett lämpligt sätt i sådana 

frågor”.
32

  

Forskarens roll i tre aspekter; Forskarens vetenskapliga ansvar gentemot sina 

undersökningspersoner är att frambringa kunskap som är värd att veta. Relationen till sina 

undersökningspersoner, där det finns fyra roller som forskaren ikläder sig; exploatör, 

reformivrare, förkämpe och vän. Forskarens oberoende av att inte utelämna information för 

att man känner sig bunden uppåt eller neråt.
33

 

3.6 Analys av intervjudata 

När intervjudata analyseras används tre olika faser. I arbetet använder jag mig av tre faser för 

att skapa kategorier. Därför inleder jag med att i den första fasen som benämns den öppna 

                                                 
28
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29
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31
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kategorin generera kategorier utifrån intervjumaterialet. Denna fas avslutas när sökandet efter 

kategorier är mättat och kärnkategorin har hittats. I den andra fasen den selektiva fasen väljs 

kategorierna ut som är relevanta för frågeställningen. Den sista fasen den teoretiska fasen 

bestäms relationerna som råder mellan kategorierna, när dessa är funna så är teorin 

färdiggenererad.
34

 

 

Den första kategorin går till så att först läses all text igenom flera gånger för att skapa sig en 

bild av materialet. Därefter urskiljs koder som kan vara ord eller meningar där olika hot och 

risker kategoriseras och formas till kategorier. Ett exempel på kod kan vara att vådabekämpa 

varandra som sorteras in under synligt och tillfälligt hot/risk. Eftersom det är kopplat till strid 

och sker därmed under en begränsad tid samt att man är medveten om hotet, är det möjligt att 

få överblick över hotet och därför är strid även under kategorin synligt hot/risk. Dessa 

kategorier kan variera och ibland ingår de upplevda hoten och riskerna i flera kategorier som i 

det här fallet. 

 

När den första öppna kategorin hade formats med hjälp av koder valdes de kategorier ut som 

var relevanta gentemot frågeställningarna. Dessa kategorier är alla relaterade till 

kärnkategorin ”upplevda hot/risker” som alla andra kategorier är underliggande och har 

därmed en koppling till. 

 

I den sista teoretiska fasen bestäms relationerna som råder mellan kategorierna.  

 

Ett annat exempel på en kod: 

 

”Risken har ju varit då förutom IED hoten, själklart då även risken att bli 

utsatt för eldöverfall, då med diverse olika vapensystem.” 

 

Detta citat tillsammans med ett flertal andra kodades som ”konstant hot/risk” och ”osynligt 

hot/risk”. Konstant hot/risk eftersom man inte vet när man kan bli utsatt för en IED och ett 

eldöverfall och ”osynligt hot/risk” eftersom det både ett eldöverfall och IED kan man utsattas 

för utan att förutse och därmed inte vara förberedd på det hotet eller risken i just den stunden. 

Steg två i analysarbetet bestod i att sortera koder med ett snarlikt innehåll under en gemensam 

kategori. I exemplet ovan sorterades ”konstant” IED hot in under kategorin ”osynligt hot” och 

”tillfälligt hot” in under kategorin ”synligt hot”. Därefter sorterades de in under en 

övergripande kategori ”upplevda hot”. Det fjärde och avslutande steget innefattar jämförelser 

mellan övergripande kategorier och koder.  

Analysarbetet resulterade i en modell som presenteras i följande avsnitt. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga 

rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under 

processen har vuxit fram användes andra delvis överlappande begrepp. 

 

Nedan följer ett försök att ge en översikt över dessa begrepp. Översikten gör inte anspråk på 

att vara det enda sättet att presentera hur begreppen förhåller sig till varandra. Inte heller gör 

översikten anspråk på att vara fullständig. 

 

                                                 
34
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Validitet  

Med validitet avses att man mäter det som är adekvat för uppsatsen.
35

 För att jag ska kunna 

uppnå hög validitet i uppsatsen kommer jag att lägga mycket arbete på utformningen av 

intervjuunderlaget. Ett test av intervjuunderlaget görs innan intervjuer på intervjupersonerna 

genomförs, för att eventuella luckor i frågornas beskaffenhet ska kunna korrigeras.  

 

Reliabilitet 

”Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten”.
36

 I uppsatsen kommer reliabiliteten omfatta informationsinhämtning och 

analysverktyget. Det hade varit önskvärt att genomföra fler intervjuer för att få en högre 

reliabilitet i uppsatsen.  

  

Denna studie är liten och det går inte att dra några generella slutsatser, däremot kan man ta 

tillvara på de upplevelser och erfarenheter av upplevda hot. Det hade varit önskvärt att 

genomföra fler intervjuer, för att det skulle bli mer tillförlitligt. Det blev tyvärr inte så många 

pga. kort om tid. Om en enkätstudie hade genomförts hade många fler kunnat tillfrågas, 

nackdelen är att det inte går att ställa följdfrågor. Då hade en del av det material som jag 

samlat in gått förlorat. 

 

Vid genomförandet av intervjun undviks ledande frågor, jag ville också att intervjudeltagaren 

skulle prata så uppriktigt som möjligt genom att påpeka att deltagandet i intervjustudien är 

anonymt. Intervjuerna genomfördes via telefon, vilket innebär att kroppsspråket inte går att 

iaktta. Den positiva effekten kan vara att man känner sig mer anonym och har lättare att tala 

fritt. Mitt material är uppdelat i intervjuer och litteratur, där allt material har granskats 

källkritiskt, för att säkerställa att det är en lämplig källa.  

Jag har lyssnat på inspelningen ett antal gånger, för att fånga betoningar i transkriberingen. 

Inga generella uttalanden kan göras 

4 Analys av empiri/resultat 
I det här avsnittet kommer jag att inleda med att klargöra vad som menas med hot och risk och 

vad de individer som deltagit i intervjustudien upplevt under sin utlandstjänstgöring. 

Inledningsvis förklaras hot och risk övergripande, därefter presenteras modellen som 

framkommit, därefter beskrivs kategorierna.  

4.1 Vad är hot och risk? 

Jag har låtit deltagarna i intervjustudien redogöra för vad de upplevde som störst hot eller risk 

under utlandstjänstgöringen. Där fick de berätta om hot eller risk som de själv eller andra varit 

utsatt för under utlandstjänstgöringen, för att få reda på hot och risker som inträffat under 

missonen. Deras individuella tolkning som varierade från tropiska sjukdomar till IED.
37

  

 

Begreppet upplevda hot och risk verkar skilja sig åt beroende på vart man har gjort sin 

utlandstjänstgöring, det finns likheter i respondenternas upplevelser om de genomfört 

utlandstjänst på samma plats även om missionerna genomfördes olika år. I deltagarnas 

upplevelser som har varit synbara hot som skottlossning och eldöverfall. Trafiken har också 

                                                 
35

 Ejvegård, R. 2003 
36

 Ibid., s.70 
37

 Benämns Improvised Explosive Device, en IED är en hemmagjord bom, som kan se ut nästan hur som helst. 

Den är oftast placerad utmed vägar och är vanligt förekommande i Afghanistan. 
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tagits upp som en miljö som man upplever som ett hot/risk att vistas i. Det fanns också en risk 

att vådabekämpa sina kollegor och fel människor överhuvudtaget. Där upplevde en respondent 

att ett synligt hot som skjutningar runtomkring var inte lika farligt som IED, ett osynligt hot. 

Modell 1 

I modellen ovan visas de kategorier som vuxit fram efter intervjuerna.  

 

De kategorier som vuxit fram är konstant hot eller risk, som härleds från IED och malaria 

upplevs som ett överhängande hot. IED och malaria tillhör även kategorin osynliga hot eller 

risker. Kategorin osynligt hot eller risk tillhör transport och vådabekämpning. Kategorin 

synligt hot eller risk bildades efter upplevelserna skottlossning och eldöverfall. Den 

övergripande kärnvariabeln är upplevda hot eller risker.  

Det skilde sig åt vad respondenterna upplevde för hot eller risk men det fanns även likheter 

upplevelsen av IED (Improvised explosive device) fanns hos flera informanter. Det fanns flera 

likheter när respondenterna genomfört utlandstjänst på samma plats. 

I kategorin synligt hot eller risk innebär att det är ett synligt och upptäckt hot som kan vara i 

form av att stöta på motståndare i ett sammanhang som är planerat och därför något man kan 

förbereda sig mot, till skillnad från ett osynligt hot eller risk. Ett osynligt hot kan komma 

plötsligt eller vara planerat. Vid ett planerat hot kan det handla om att ha kännedom att det 

finns IED i området, men inte var hotet finns. Om omgivningen inte går att kontrollera som vid 

ett upplevt osynligt hot eller risk höjs nivån av stress hos individen.
38

  

Det osynliga hotet kan vara dolt eller komma plötsligt och är svår att veta om. Det osynliga 

hotet kräver därför mer kunskap och underrättelser för att lokaliseras. Ett annat exempel på ett 

osynligt hot som en respondent upplevde under en transport, där förarna riskerar att köra av 

vägen. Transporter måste genomföras och förarna kör fort för att det är hotfullt. 

Ett konstant hot eller risk är något som är hela tiden. Det kan vara ett underliggande hot som 

IED, som är ett konstant hot eller risk så fort de lämnar campen som inte finns med i den 

grafiska modellen  

                                                 
38

 Karsek, Theorell 

IED skottlossning eldöverfall transport vådabekämpa 

synligt hot/risk osynligt hot/risk tillfälligt hot/risk konstant hot/risk 

upplevda hot/risker   

Upplevd stress PTSD 
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4.2 Synligt hot/risk 

I kategorin synligt hot eller risk sorterades skjutningar och eldöverfall in beroende på att det 

är något man kan välja att undvika mer eller mindre och har därmed kontroll över. Genom att 

hotet går att kontrollera är det inte lika farligt för det psykiska välbefinnandet. Eftersom att 

vara utsatt för ett synligt hot eller risk under en begränsad tid kan snarast jämföras med en 

positiv effekt, kortvarig stress, vilket beskjutningar och eldöverfall innebär för individen. Den 

positiva effekten upprätthålls genom att det bara är under en kortare tid tar inte kroppens 

resurser slut, i motsats till långvarig stress, där kroppen långsamt töms på resurser. Detta 

motverkas genom att återhämta efteråt. 

 

”Skjutningar runtomkring en det kan man behärska, det är bara att stoppa ner huvudet, 

så är det inte så farligt”(Intervjuperson A).  

 

I Bosnien upplevde intervjuperson C beskjutning som ett synligt hot eller risk. En beskjutning 

pågår under en kortare tid och blir därmed ett kortare stressmoment och har inte lika stor risk 

att vidareutvecklas till PTSD.  

 

”I Bosnien blev man stressad, när man blev utsatt för beskjutning”(Intervjuperson C). 

4.3 Konstant hot/risk 

IED ingår i kategorin konstant hot eller risk, som hänger ihop med kärnkategorin stress. I 

Afghanistan upplevde respondenten IED som ett konstant hot eller risk, så fort de lämnat 

campen. Genom att det är ett konstant hot eller risk blir det en kronisk och långvarig stress 

som påverkar individen. Att den är osynlig kan även göra att det blir kronisk stress då kroppen 

i förlängningen bryts ner.  

 

”I Afghanistan kunde man känna sig stressad av bara hotet av att kunna bli utsatt för en 

sån här improviserad spängladdning”(Intervjuperson C).  

 

”…i Afghanistan är hotet hela tiden, när man har lämnat campen”(Intervjuperson 

A).  

 

”Hoten över tiden har ju varit IED hoten, som man lever med i 

Afghanistan”(Intervjuperson B). 

 

Respondenten har upplevt vägbomber i både Afghanistan och Libanon:  

 

”Det vi upplevde när vi var där…i Libanon hette det Road side bombs, i Afghanistan 

hette det IED”(Intervjuperson C). 

4.4 Osynligt hot/risk 

IED är även ett osynligt hot eller risk förutom att vara en konstant hot eller risk. Ett osynligt 

hot eller risk gör det svårt att själv veta när hotet eller risken är nära och det blir därför ett 

överraskningsmoment. Det blir långvarig stress på individen för att denne inte vet när hotet 

eller risken inträffar och därigenom blir tvungen att vara beredd hela tiden, så fort man beger 

sig ut från camp området. Ett osynligt hot upplevdes som värre än ett synligt hot. Malaria är ett 

exempel på ett annat osynligt hot eller risk, men det upplevdes inte lika farligt som de övriga 

vid en jämförelse. Ett osynligt hot kan vara ett kroniskt stressmoment endast om respondenten 

upplever det som ett hot. 
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”Det är ju ett osynligt hot, det blir väldigt påtagligt när det väl händer 

någonting”(Intervjuperson A).  

 

”Risken har varit förutom IED hoten, självklart då även risken att bli utsatt för 

eldöverfall, då med diverse olika vapensystem…”(Intervjuperson B).  

 

”Diverse exotiska sjukdomar…känns ganska ofarligt, jämfört med de 

övriga…”(Intervjuperson B). 

 

”…som nummer två olyckor inom min egen kontingent, våda skott och 

liknande…”(Intervjuperson D). 

 

Transporter ingår även i kategorin osynligt hot eller risk. När det var en annan trafikrytm 

anpassade sig respondenten efter ett tag. Det fanns även en elledning som inte borde ligga på 

vägen. Under transport kan man också tänkas uppleva en kronisk stress till en början innan 

anpassning till trafikrytmen skett, därefter kan tänkas att en viss rutin gör sig gällande. Det är 

dock högst individuellt när den inträder och om det ens sker.  

 

”Det var någon gång som vi frr över en elledning på vägen…så inser vi efteråt att det 

kunde varit ganska mycket ström i den där å som man hade kunnat komma emot, om 

man hade haft otur”(Intervjuperson D). 

 

Att transporteras upplevdes som hot/risk. 

 

”Hot om att förolyckas när man t.ex. fraktas på en stridsfordontransport, man sitter i 

fordonen och ja, det är lätt att de kör av vägen. Det går ganska fort och de vill köra 

fort, för att det är hotfullt, så att säga. För att komma därifrån”(Intervjuperson A).  

 

När fotpatrullering sker i anslutning till väg kan trafiken upplevas som en risk. 

 

”Å sen är det naturligtvis trafiken som var ett hot, när folk kör väldigt fort utan 

bromsar å så vidare, när man fotpatrullerar framförallt”(Intervjuperson A). 

4.5 Tillfälligt hot/risk 

Ett tillfälligt hot eller risk kan vara skottlossning, eldöverfall, transport och vådabekämpning. 

Med tillfälligt hot eller risk menas att man är utsatt för hotet eller risken en kortare period.  

Ur synvinkeln upplevd stress är det bättre att vara utsatt för en fara och därmed troligtvis 

stress under en kortare period jämfört med en längre. Eftersom man inte riskerar att tömma 

kroppens energidepåer om man är utsatt för ett tillfälligt hot eller risk, det är bara om man 

upplever korta stress moment efter varandra utan möjlighet till återhämtning.  

4.6 Upplevd stress 

Stress ska ses som en egen kategori tillsammans med övriga upplevda hot. Det är också 

kärnkategorin, eftersom stress kan utlösas alla kategorierna, synligt- konstant- och osynligt 

hot/risk. Stress upplevs när individen fruktar att denna ska konfronteras med något farligt. Det 

var flera respondenter som upplevde sig stressade under utlandsmissionen. En viktig faktor att 

ta hänsyn till är att individens upplever av stress är individuellt.  

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 

Helena Eneman 2011-07-31 17 ( 21 ) 

SA OP 07-10    

   

     

 

En respondent upplevde sig stressad när soldater hade blivit skadade. 

 

”Ja, jag har känt mig stressad, eeh..när jag har haft soldater på plutonen som har blivit 

skadade. Eeh, framförallt, men sen även en viss stress eller ett visst adrenalinpåslag, 

självklart i samband med ett antal olika stridssituationer å så eeh, som vi hamnat 

i(Intervjuperson B).  

4.7 Förhindra uppkomsten av PTSD 

I intervjustudien framkom det inte genom de frågor som ställdes till respondenten om någon 

av intervjupersonerna led av PTSD. Däremot hade intervjupersonerna upplevt stress, som kan 

vara en av faktorerna till att utveckla PTSD. 

 

För att motverka uppkomsten av PTSD finns det några faktorer som avgör. Det är en 

biologisk faktor som är genetisk, eller förvärvad genom sina upplevelser och hur individen 

tolkar sin omgivning. Det finns även en psykologisk faktor. Som denna har att göra med 

familjära, sociala och psykiska påfrestningar.  

 

Om hotet eller risken upplevs som oförutsägbar, så kan det bidra till individen drabbas av 

PTSD. En uppfattning som delades av en respondent, som upplevde osynligt hot som värre än 

ett synligt hot. Detta är också en faktor som påverkar konstant stress. Den upplevda hotnivån 

är viktigare än den egentliga påfrestningen.  

4.8 Olika hot/risk beroende på var utlandstjänsten genomförs?  

I Kosovo upplevdes olyckor som det största hotet/risken, genom påverkan av civilbefolkningen 

och då främst trafikolyckor. Vådabekämpning och vådahändelser upplevde respondenten som 

det näst farligaste hotet eller risken efter trafikolyckor.  

 

I Afghanistan upplevdes IED som det största hotet båda intervjupersonerna som gjort 

utlandstjänst där. Efter det sa intervjuperson B, att han upplevde eldöverfall och risken att 

vådabekämpa någon, som ett upplevt hot eller risk. I Libanon upplevde intervjuperson C, som 

var den enda som gjort utlandstjänst på i Libanon att bli beskjuten var det största upplevda 

hotet och i andra hand anges IED.  

 

I Liberia upplevde intervjuperson A, som var den enda som gjort utlandstjänst på den platsen 

att vådaskjutning var det största hotet/risken och syftade på att x-fighters skulle råka skjuta 

vådaskott. 

5 Diskussion  
Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie och tidigare forskning att upplevelser av 

Svenskars hot och risker kan riskera att leda till PTSD.  

Ett synligt hot/risk upplever individen att denne har en större kontroll över. Vid t.ex. 

skjutningar eller ett eldöverfall, kan individen själv styra över händelseförloppet. Detta 

påverkar stressnivån, så att den minskar. Därmed är inte risken lika stor att det utvecklas till 

PTSD. Kontroll har stor inverkan för stress, enligt Kersek och Theorells krav och 

kontrollmodell. 
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Ett konstant hot och risk upplevdes så fort de lämnade campen i Afghanistan. Därmed har de 

soldater och officerare ett konstant hot. Det blir en långvarig stress som gör att kroppen i 

förlängningen bryts ner och individen riskerar att drabbas av olika stressrelaterade symtom 

och sjukdomar.
39

 

 

Vid ett osynligt hot eller risk är det svårt att veta när hotet eller risken är nära, därför är 

officeren beredd hela tiden. Ett osynligt hot kan vara malaria eller IED. Ett osynligt hot kan 

vara ett konstant stressmoment endast om individen upplever det som ett hot. Den upplevda 

hotnivån är viktigare än den egentliga påfrestningen.
40

 PTSD kan uppkomma om officeren är 

utsatt för en fara som är upplevs som okontrollerbar.
41

 

 

De flesta respondenterna upplevde sig stressade under utlandsmissonen. Stress kommer av att 

individen upplever att den kommer att drabbas av något farligt.
42

 Om detta sker under lång tid 

ökar risken för stressrelaterade symtom och sjukdomar.
43

  

 

För att förhindra uppkomsten av PTSD finns det några faktorer som avgör. En biologisk 

faktor, som är genetisk eller förvärvad, och en psykologisk faktor, som har att göra med 

familjära sociala och psykiska påfrestningar. En annan faktor är hur individen upplever hotet. 

Den upplevda hotnivån är viktigare än den egentliga påfrestningen. Om stress upplevs så är 

det viktigt med återhämtning och att ner varvning kan ske, utan att det finns någon konstant 

stress som ligger kvar. Kunskap om detta är mycket viktigt för att kunna bibehålla individens 

fysiska och psykiska hälsa, och därigenom ett gott stridsvärde på förbandet. År 1995 

rekommenderade American College of Sport Medecine and the Center for Disease Control 

and Prevention, minst 30 minuters träning om dagen större delen av veckan. Om fysisk 

aktivitet utövas tillsammans med en hälsosam livsstil så maximeras effekten. 

 

Det har varit en liten skillnad i hot beroende på var missonen genomförts, detta kan vara bra 

att tänka på, vilket hot som kommer att upplevas. För att på så sätt kunna förebygga med 

kunskap om olika sorters stress, för att motverka PTSD. Det är ett litet urval som har 

studerats, men det kanske ger en ide om hur det kan vara, samt att det kan vara intressant vid 

en eventuell fördjupning.  

 

Svenska individer under utlandstjänstgöring upplever många olika sorters hot och risker. Det 

kan vara så att IED är mer vanligt förekommande i Afghanistan och Libanon. I Kosovo kan 

det vara så att olyckor i trafiken, främst under transport är ett vanligt förekommande upplevt 

hot eller risk. I Liberia kan det vara det upplevda hotet eller risken att en vådahändelse skulle 

inträffa, som vanligast förekommande.  

5.1 Behov av ny forskning 

Det finns mycket kvar att forska i på vad svenskars upplever under utlandstjänstgöring. Det är 

ett relativt outforskat område. Det skulle kunna göras en fördjupad studie om upplevda hot 

och risker, med fler deltagare, där olika skillnader kan upptäckas i olika missionsområden. 

För att kunna förebygga med riktad utbildning mot det missionsområde som 

utlandstjänstgöring skall genomföras, för att var bättre förberedd för de hot och risker som 
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40
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41
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42

 Otto, U. s. 1986 
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väntas. Vad finns det att göra för att förbättra säkerheten under utlandstjänstgöringen? Om 

soldater och officerare drabbas av PTSD, kan det botas? Skulle det kunna göras en mer 

omfattande studie om hur PTSD förhindras? Finns det andra fysiska och psykiska men? Som 

skulle kunna förebyggas eller förhindras i syfte att förhindra onödigt lidande. 

6 Slutsatser 
Vi utsätt kontinuerligt för hot och risker som officer genom att göra utlandstjänst ett flertal 

gånger under livet som yrkesverksam officer.  

Vad individen upplever som hot har därför betydelse. 

Svenskar under utlandstjänstgöring kan drabbas av PTSD genom sina upplevelser. Vägen till 

PTSD går via stressorer, dvs. händelser som triggar igång stress, som i sin tur kan delas upp i 

lång och kortvarig stress. Den kortvariga stressen kan vara till hjälp vid ett upplevt hot. Den 

långvariga stressen kan vara skadlig, eftersom den tömmer kroppens energidepåer. Om 

stressen är tillräckligt lång tid i kroppen tar det lång tid för kroppen att återhämta sig.   

 

PTSD är en allt vanligare åkomma bland veteraner och att drabbas av psykiska men efter att 

ha genomfört en utlandstjänstgöring är inte önskvärt, eftersom de orsakar onödigt lidande om 

det inte kan undvikas. 
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