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Abstract 
 

Denna uppsats handlar om en komparativ studie om hur soldater upplevde krig, med fokus på 

deras egna berättelser, det vill säga hur soldaterna uppfattade sin situation ur ett mycket 

personligt perspektiv. Objekten i denna studie är de amerikanska soldaterna som frivilligt 

sökte sig till kriget i Vietnam samt de frivilliga svenska soldaterna som under de första 

missionerna åkte till det pågående kriget i Bosnien. Syftet med uppsatsen är därmed att 

undersöka om de amerikanska och de svenska soldaterna hade liknande eller skilda 

uppfattningar om de svårigheter som förekom genom att verka i en miljö som präglades av 

död, lidande och att hamna i plötsliga, livshotande situationer. Resultaten av undersökningen 

visar, trots de olika typerna av konflikter, att det förekom skillnader och även likheter i de 

berättelser som skildrar synen på mod, rädsla, de inblandade parterna med mera. 

Undersökningen utgår från gjord forskning av de amerikanska soldaternas brevkorrespondens, 

vilket personligt och ingående skildrar deras situation. Gällande de svenska soldaternas 

situation i Bosnien så beskrivs den ur ett antal undersökningar (intervjuer) samt ur två 

biografier, vilket ligger till grund för en jämförelse i denna undersökning. 

 

Nyckelord 

Soldater 

Mod 

Frivillighet 

Vietnam 

Bosnien  

Rädsla 

 



Innehållsförteckning 

 

 

1. Inledning. 

1.1 Bakgrund.     s. 1   

1.2 Forskningsläge.     s. 2 

1.3 Syfte och frågeställningar.    s. 2 

1.4 Teori och metod.     s. 3 

1.5 Material.      s. 4 

1.6 Avgränsningar.     s. 6 

 

 

2. Amerikanska och svenska soldaters berättelser om krig. 

2.1 Frivilligheten.     s. 7  

2.1.1 Den amerikanska frivilligheten.    s. 7 

2.1.2 Den svenska frivilligheten.    s. 8 

2.1.3 En jämförande analys.    s. 9 

 

2.2 Den första stridskontakten.    s. 10 

2.2.1 Amerikanarnas första stridskontakt.   s. 11 

2.2.2 Svenskarnas första stridskontakt.     s. 12 

2.2.3 En jämförande analys.    s. 16 

 

2.3. Mod och rädsla.       s. 18  

2.3.1 Amerikanarnas syn på mod och rädsla.   s. 18 

2.3.2 Svenskarnas syn på mod och rädsla   s. 20 

2.3.3 En jämförande analys.    s. 23 

 

2.4 Vanmakt, frustration och hämndbegär.   s. 24 

2.4.1 Amerikanarnas utsatta situation.    s. 24 

2.4.2 Svenskarnas utsatta situation.    s. 26 

2.4.3 En jämförande analys.    s. 31 

 



 

2.5 Uppfattningen om motståndarna.    s. 32 

2.5.1 Amerikanarnas syn på motståndaren.   s. 33 

2.5.2 Svenskarnas syn på motståndaren.    s. 34 

2.5.3 En jämförande analys.    s. 36 

 

 

3. Sammanfattning och diskussion    s. 37 

3.1 Yttre faktorer     s. 37 

3.2 Inre faktorer     s. 38 

 

 

4. Referenser     s. 42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Hur vältränad och välmotiverad soldaten än är så är han eller hon en människa under ytan. 

I de mest kritiska och utsatta situationer som en människa kan utsättas för, det vill säga en 

livshotande situation, är förväntningarna att i egenskap av soldat, fullgöra sin plikt och agera 

professionellt i samtliga lägen. Detta är dock en utopi. En soldat är, som alla människor, av en 

komplex natur och kan inte undgå att prägla sitt sätt och beteende utefter egna erfarenheter 

och värderingar, som han eller hon har erhållit under sin livstid. Då soldaters självupplevda 

berättelser beskrivs är det därmed möjligt att analysera och göra en jämförelse mellan soldater 

som baseras på deras egna personliga skildringar. Denna undersökning kommer att innefatta 

soldaters perspektiv under två olika historiska konflikter, som till karaktären har skillnader 

gentemot varandra, nämligen amerikanernas involvering i Vietnam under åren 1965-73, samt 

de första svenska fredsbevarande uppdragen i Bosnien 1993-95. Till dessa konflikter åkte 

soldater frivilligt och tjänstgjorde i en helt främmande miljö som präglades av svårigheter, 

motgångar och livshotande situationer. De aktuella konflikterna beskrivs kort nedan. 

 

Vietnamkriget blev ett nationellt trauma för USA och var en produkt av det kalla kriget och 

den ”containmentment”-politik (även känd som Truman-doktrinen) som fördes av de 

amerikanska presidenterna. Det innebar att det fanns en fruktan om att ifall ett land föll till 

kommunisterna, skulle omgivande länder också snart övergå till kommunismen. USA 

skickade därför stora militära resurser som stöd till Sydvietnam, mot det kommunistiska 

Nordvietnam, och snart befanns sig över en halv miljon soldater under amerikansk flagg i 

Vietnam.1  

 

Jugoslaviens sönderfall accelererade i slutet på 80-talet och i början på 90-talet utbröt ett 

inbördeskrig. Då provinsen Bosnien-Hercegovina förklarade sig självständig 1992 spred sig 

inbördeskriget och karaktäriserades av mycket brutalitet, mord och etniska rensningar. 1993 

åkte svenska soldater ner till Bosnien-Hercegovina under FN-flagg i vad som kallas BA01 

(BA är förkortning på Balkan).2 Dessa FN-soldater skulle, i ett mycket instabilt område, bli 

utsatta för beskjutningar, erhålla skadade soldater och bland annat uppleva strider i Kopjari, 

                                                
1 McKay 2004, s. 1081. 
2 Ibid 2004, s. 1093. 
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gisslandrama i byn Vares och massakern i byn Stupni Do.3 Det var den första kontakten med 

det verkliga kriget för svenska soldater sedan Kongokrisen på 60-talet. 

 

Denna undersökning kommer att belysa soldatens egna berättelser angående frivilligheten att 

åka, den första kontakten med kriget, mod, rädsla, synen på motståndaren med mera, ur ett 

mycket personligt perspektiv. Materialet består av soldaters skildringar om hur de upplevde 

och uppfattade vad som hände då de ställdes inför svåra situationer i Vietnam respektive 

Bosnien. Det är intressant att påvisa ifall soldaterna i dessa båda konflikter, med 30 års 

tidsskillnad och i dess olika typer av miljöer, hade gemensamma eller olika uppfattningar om 

deras situation i respektive konflikt. 

 

1.2 Forskningsläge 

Tidigare forskning angående en jämförelse av svenska och amerikanska soldaters berättelser i 

respektive konflikt har enligt min kännedom inte tidigare genomförts. Tidigare forskning och 

intervjuer har utförts angående soldaterna i Vietnam av forskningen Sanimir Resic, vars 

undersökning mer utförligt presenteras under rubriken material. Det har även bedrivits 

forskning om hur de svenska soldaterna såg på sin situation i Bosnien men ingen jämförelse 

av de amerikanska och de svenska soldaternas berättelser har tidigare genomförts. Det är även 

omöjligt att hitta några formulerade teorier eller hypoteser, som behandlar de olika 

frågeställningar som denna undersökning bygger på.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att göra en komparativ studie av hur soldater uppfattade sin 

situation och omvärld i Vietnam samt Bosnien baserade på deras personliga berättelser. Dessa 

båda militära engagemang är till sin natur olika men det är av intresse att undersöka ifall den 

amerikanska soldaten, född och uppväxt efter det andra världskriget med dess arv, hade 

gemensamma eller olika synsätt och uppfattningar, som en svensk soldat hade under de 

inledande uppdragen i det ostabila Bosnien under början på 90-talet. Detta innebär att det blir 

en undersökning som bygger på att skildra soldaters föreställningar under två konflikter och 

inte någon händelseskildring av själva konflikterna, utan fokus ligger på soldaternas 

berättelser. Följande frågeställningar är därmed intressanta: 

- Fanns det några gemensamma motiv bland de frivilliga svenska och de frivilliga 

amerikanska soldaterna att åka till ett konfliktfyllt område? 

                                                
3 Andersson 1994, s. 5. 



 3 

- Delade soldaterna i Vietnam och i Bosnien samma syn på den första kontakten med 

striden? 

- Hade de amerikanska och de svenska soldaterna samma uppfattning angående mod 

och rädsla under livshotande situationer? 

- Delade de amerikanska och de svenska soldaterna samma synsätt gentemot de 

inblandade parterna i respektive konflikt? 

 

1.4 Teori och metod 

Den indelning som denna undersökning har är resultatet av de undersökningar som har gjorts 

bland de hemvändande soldaterna från de tidiga svenska uppdragen i Bosnien. Det finns 

intervjuer som är gjorda under och efter hemkomsten av bland andra Claes Wallenius, Lars 

Andersson och Eva Johansson (beskrivna under rubriken forskningsläge), vilket är främst 

fokuserade på det så kallade inifrånperspektivet hos de svenska soldaterna.  

Forskaren Sanimir Resic bygger sin undersökning angående de amerikanska soldaterna, 

utifrån följande kategoriindelning: mod, manlighet, plikt och ära. I denna undersökning 

nyttjas Resics forskning främst kring soldaternas berättelser om hur de upplevde olika 

situationer och det finns många för denna uppsats intressanta citat.  

Det var därför lämpligt att genomföra undersökningen utifrån följande kategorier som Resic 

berör, gentemot de svenska soldaternas skildringar:  

 
- Frivilligheten att åka till ett konfliktdrabbat område.  

- Den första kontakten med kriget. 

- Mod och rädsla i respektive konflikt.  

- Vanmakt, frustration och hämndbegär. 

- Uppfattningar om motståndaren. 

     

Trots de skillnader som förekommer i typ av konflikt och tid så är det skillnaderna mellan 

konflikterna som gör denna undersökning intressant. Med detta menar jag att trots de 

skillnader som förekommer i tid och rum, vill jag påvisa ifall soldaternas olika situationer 

innebär några likheter eller skillnader i deras egna personliga berättelser.  

 

De citat som ingår i undersökningen är direkta citat från de breven (Vietnam) och gjorda 

intervjuer (Bosnien) av soldater och dessa är inte ändrade eller omgjorda till referat. Jag har 

inte översatt de uttalanden som gjordes av de amerikanska soldaterna i Vietnam till svenska 

på grund av att en översättning skulle begränsa förståelsen för det som soldaten förmedlar. Jag 
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översätter inte heller de amerikanska militära grader som förekommer eftersom det svenska 

och det amerikanska gradsystemet skiljer sig åt markant. 

 

I en komparativ studie av detta slag är både likheter och skillnader av de båda objekten av 

intresse och kan jämföras med varandra för att uppnå en förståelse av två olika skeenden.4 I en 

komparativ metod är det viktigt att de båda objekten är jämförbara och målet med dessa 

jämförelser kan antingen vara att finna skillnader och likheter, eller att jämföra ett objekt med 

ett redan utforskat objekt, för att därmed kunna fastställa det specifika och det generella.5 

Denna uppsats bygger mer på den senare typen av jämförelse då Resics forskning angående 

de amerikanska soldaterna i Vietnam, jämförs med olika undersökningar angående de svenska 

soldaternas situation i Bosnien, och därmed visar på skillnader och likheter. Denna 

undersökning jämför kollektiv samt grupper och detta medför då att slutsatserna blir mer 

generella.6 

 

Då denna undersökning syftar till att göra en historisk komparativ studie angående likheter 

och skillnader ur egna personliga perspektiv hos soldaterna blir studien, som skildras ur ett 

aktörsperspektiv, utpräglad hermeneutik7. Med en hermeneutisk studie finns det en strävan att 

förstå och tolka hur andra människor uppfattade sin omvärld, istället för att enbart veta att de 

agerade på ett speciellt sätt vill man också även veta varför de agerade på detta sätt. Källorna 

som nyttjas är byggda på soldaters brev, intervjuer och självbiografier, vilket innebär att det 

blir ett tydligt inifrån-perspektiv, och därmed går det att utläsa och försöka förstå hur dessa 

soldater upplevde sin omgivning och vad som präglade deras agerande, oavsett skillnader. Då 

denna typ av källor nyttjas innebär det dock vissa risker med till exempel att de kan vara 

tendentiösa och inte skildra det verkliga skeendet. Det blir därmed en undersökning som 

tydligt söker en ändamålsförklaring8, det vill säga de aktuella aktörernas uppfattningar baseras 

på deras egna personliga berättelser. 

 

1.5 Material 

Denna uppsats baseras på två större undersökningar. 

Den första är författad av historikern Sanimir Resic, verksam i Lund, som i hans avhandling 

American Warriors in Vietnam beskriver hur den frivillige amerikanske soldaten uppfattade 

                                                
4 Dahlgren 2005, s. 195. 
5 ibid, s. 197. 
6 ibid, s. 199. 
7 Thurén 2002, s. 45. 
8 ibid, s. 105. 
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sin omgivning utifrån främst fyra kategorier: mod, ära, plikt och manlighet. Denna 

undersökning bygger på ett tydligt inifrån-perspektiv då hans undersökning baseras på källor 

som är av en primär karaktär, främst i form av brevkorrespondens mellan Vietnamsoldater, 

släkt och vänner i USA, dagböcker och intervjuer under kriget samt biografier och intervjuer 

efter kriget. Enligt honom har det inte genomförts någon liknande studie som fokuserar på den 

amerikanske soldatens attityd gentemot ”idealkrigaren”, och därmed berör det även för denna 

undersökning intressanta ämnen, som soldaternas berättelser om deras upplevelser innan, 

under och efter strid samt inställningen till kriget i Vietnam. De källor som formulerades 

under kriget har en hög grad av trovärdighet men det som skrevs efter kriget, av till exempel 

krigsveteranerna, kan till viss del vara tendentiösa9, på grund av att man bland annat vill 

framställa sig själv i ett annat ljus eller ljuger av egenintresse, vilket är vanligt i 

efterkrigsskildringar.10  

 

Den andra studien är en undersökning gjord av Claes Wallenius, som presenteras i Reaktioner 

och funktionsförmåga i samband med livshotande fara; Intervjustudie med svenska FN-

soldater, vars studie togs fram inom Ledarskapsinstitutionen på Försvarshögskolan. Wallenius 

har genomfört ett större antal intervjuer med svenska soldater som gjorde FN-tjänstgöring i 

Bosnien och dessa informanter är inte namngivna i publikationerna och saknas därmed även i 

denna uppsats. Intervjuerna med soldaterna skedde direkt efter tjänstgöringen och pågick intill 

ett år efter hemkomsten, vilket kan sätta begränsningar angående detaljer på grund av 

begränsningar av minnet.  

 

Ytterligare källor till undersökningen angående den svenska bataljonens upplevelser utgörs av 

två biografier, skrivna av två svenska frivilliga FN-soldater, där de ingående och personligt 

beskriver hur de uppfattade och påverkades av olika händelser under de första uppdragen i 

Bosnien-Hercegovina (BA01 1993-94 samt BA03 1994-95), både deras egna och sina 

kamraters upplevelser. Dessa båda böcker heter Alfa Sierra: BA01 – Nordbat2 i Bosnien-

Hercegovina, författad av Lars A Karlsson, samt Alpha Tango, skriven av Jimmy Juhlin 

Alftberg. Båda dessa böcker författades efter respektive tjänstgöring och får anses som 

primärkällor men även här kan författarna ha påverkats från det att de upplevde händelsen till 

att de skrev böckerna. 

 

 

                                                
9 Thurén 2003, s. 63. 
10 Resic 1999, s. 44. 
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1.6 Avgränsningar 

Denna undersökning kommer att skildra upplevelser bland de amerikanska soldaterna i 

Vietnam under samtliga år av kriget (1965 – 73). Under denna period blev det över tiden allt 

fler värnpliktiga soldater eftersom det inte fanns tillräckligt med frivilliga som ville tjänstgöra 

i Vietnam. Denna undersökning fokuserar dock på de frivilliga soldaterna och därmed 

möjliggör detta en jämförelse med de svenska soldaterna som frivilligt sökte till en FN-

tjänstgöring. Avgränsningar i tid gällande de svenska bataljonerna i Bosnien är gränssättande 

av främst av den period som Claes Wallenius genomförde sin studie, nämligen med 

informanter ur de fredsbevarande styrkorna 1993 – 95 (BA01-03). 
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2. Amerikanska och svenska soldaters berättelser om krig. 
 
2.1 Frivilligheten. 

Det är ett förvånande faktum att människor, eller rättare sagt soldater, genom historien har 

sökt sig frivilligt till konfliktdrabbade områden. Att ta det beslut som det innebär att åka och 

tjänstgöra som soldat i ett område, präglad av väpnade strider, civilt lidande och stora 

uppoffranden, kan väl enbart motiveras genom att soldaten vill bidra till att åstadkomma fred? 

Eller finns det även andra anledningar? Var det samma eller skilda orsaker som fick de 

amerikanska respektive svenska soldaterna att åka till dessa konfliktfyllda områden? Gjorde 

man det rent av frivilligt eller var det varje medborgares plikt att ställa upp?     

 

2.1.1 Den amerikanska frivilligheten. 

En bidragande anledning till att amerikanska ungdomar sökte sig till Vietnamkriget var de 

äldre krigsveteranerna från Andra världskriget som berättade om det ”ärofyllda” kriget där det 

sågs som en idyllisk tid och där de rättfärdigt hade löst världens problem.11 Amerikanska unga 

män blev påverkade av en blandning av patriotism, krigsfilmer, och historier om att krig var 

det som gjorde män av pojkar. Samtidigt förmedlades en form av ansvarighetskänsla att det 

var den nya generationens plikt att ställa upp för sitt land och åka ut till krig. Richard E. 

Marks beskrev följande i ett brev till sin mor under sin utbildning till soldat: 

 
And I can honestly say there is not one of us who would not be proud to 
give our life for the defence of our nation, and our way of life. With our 
training comes a great patriotic feeling, it would be nice if all Americans 
could have it.12  

 
En av de mer förekommande anledningarna för att frivilligt åka till Vietnam var att kunna 

verkligen uppleva det som de hade sett på filmer och motton, som till exempel den 

amerikanska marinkårens: ”Marine Corps builds men”13, kändes lockande för många 

ungdomar. Philip Capudo skev följande angående varför han lät sig rekryteras till kriget i 

Vietnam: 

 
Actually there. Not watching it on a movie or TV screen, not reading about 
it in a book, but there, living out a fantasy. Already I saw myself charging 
up some beachhead, like John Wayne in Sands of Iwo Jima, and then 
coming home as a suntanned warrior with medals on my chest. The 
recruiters started giving me the usual sales pitch, but I hardly needed to be 
persuaded. I decided to enlist. I had another motive for volunteering: I 

                                                
11 Resic 1999, s. 86. 
12 ibid, s. 98. 
13 ibid, s. 188. 
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needed to prove something – my courage, my toughness, my manhood, call 
it whatever you like.14   
 

Captain Richard Lee Rodgers beskriver hur han motiverar en andra vända till Vietnam, då han 

tillbringade första tjänstgöringen bakom linjerna i en icke stridande tjänst, med motiveringen: 

”I have to find out about my self”15, och hur det var en patriotisk fråga men framför allt en 

fråga om att kontrollera sig och sitt mod i strid.16  

 

2.1.2 Den svenska frivilligheten. 

I Wallenius undersökning av de svenska FN-soldaterna framkom det att det största motivet till 

att söka FN-tjänst var att man sökte äventyr, vilket två tredjedelar uppgav. Även anledningar 

som att de ville testa sig själv, bidra av humanitära skäl, påverkad av kamrater, pengar med 

mera nämndes.17 FN-soldaten Lars Lindbom beskriver hur det är äventyret, att delta i ett 

svenskt fredsbevarande18 uppdrag, som är det främsta anledningen till att åka: 

 
Ingen kunde riktigt föreställa sig hur det skulle vara, men säkert var alla på 
det klara med att det skulle vara ett äventyr utöver det vanliga, inte bara för 
”den goda sakens skull”, som så ofta sades. Kanske är det egentligen mest 
det som får trygga och skyddade unga svenskar att söka till FN-tjänst. 
Äventyret, spänningen, lusten att se och uppleva något som man annars bara 
ser på TV:s nyhetsutsändning, jag vet att det nog var mest det som lockade 
mig.19  

 
Soldaten Jimmy Juhlin Alftberg beskriver och ger en insikt av hur det är en högst brokig skara 

av svenska ungdomar som har valt att frivilligt ingå i ett svenskt FN-förband: 

 

Tio soldater med helt olika militära erfarenheter. Alla duktiga på något men 
mindre bra på annat. Tio soldater som kompletterade varandra. Med olika 
ideal, olika syften med sin vistelse i Bosnien. Äventyrare, seriösa 
medarbetare, stridspittar, penningjägare och sådana som inte riktigt visste 
varför de sökt utlandstjänstgöring.20 

 
FN-soldaten Henrik Vestrin beskriver i detta uttalande hur han sökte FN-tjänstgöring på 

grund av att kunna uppleva spänning, samtidigt som han uttrycker frustration över att inte 

kunna vara på plats i händelsernas centrum: 

 

                                                
14 Resic 1999, s. 188. 
15 ibid, s. 112. 
16 ibid, s. 112. 
17 Wallenius 1997, s. 16. 
18 Militärstrategisk doktrin, s. 107. 
19 Karlsson 2004, s. 26. 
20 Alftberg 2003, s. 30. 
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Jag trodde bara det var ungdomlig omogenhet att bli frustrerad för att man 
missar kriget men jag skulle bli precis lika frustrerad idag sju år senare om 
samma sak hände igen. Det var ju faktiskt för spänningen man åkte, 
eller…21 

 
FN-soldaten Lars Karlsson, som skrev en bok om sina upplevelser i Bosnien, beskriver sin 

grupp och vilka anledningar det fanns för att åka: 

 
Vi var en grupp, för vår ålder ganska representativa unga män, om än inte 
alltför avogt inställda till den militära organisationen, eftersom den styr 
verksamheten inom ett uppdrag av detta slag. Vi ville vara med för att det 
var spännande och en stor utmaning med en unik patriotisk karaktär. Det var 
för vissa också ett enkelt sätt att bryta med sitt gamla liv. Även om ingen 
vågade säga det. Att ett flertal var arbetslösa eller tyckte att detta var ett gott 
alternativ på grund av arbetsmarknadspolitiska skäl, framkom alltså inte 
speciellt mycket, men så var det.22  
 
Det var även en stor utmaning med en unik patriotisk karaktär.23 

 

2.1.3 En jämförande analys. 

De svenska ungdomarnas anledningar till att åka, vilket presenteras i Wallenius undersökning, 

visar att majoriteten åkte för att kunna bryta upp mot vardagsrutinen och uppleva spänning, 

äventyr och hamna i situationer där man hade möjlighet att testa sig själv och få svar på 

frågan om man uthärdade eller inte. Denna hunger efter äventyr fanns också representerad 

bland de amerikanska ungdomarna och behovet av att få bevisa för sig själv ifall man kunde 

uthärda i de extrema livshotande situationer som kan inträffa i krig.  

 

Det fanns därmed relativt starka politiska anledningar för både den svenska och den 

amerikanska soldaten att frivilligt åka men den var starkare hos amerikanen eftersom det på 

grund av den tidens samhällsklimat med kalla kriget, samt tron att utgången av kriget säkert 

indirekt skulle påverka deras egna hemland, USA. Den amerikanska politiken utövade 

Truman-doktrinen, vilket innebar att kommunismen skulle hejdas innan den spreds och 

därmed var de amerikanska soldaterna starkt präglade av en stark patriotisk känsla, att slåss 

för USA och demokrati. De svenska soldaterna hade också tydliga politiska anledningar att 

befinna sig på plats i Bosnien, bland annat för att i FN-uniformen kunna utföra humanitära 

insatser samt att stabilisera det politiska läget men de hade inte samma politiska motivering, 

eftersom Sverige inte på samma sätt skulle påverkas av utgången av kriget i Bosnien. 

Däremot fanns det en stolthet att kunna tillhöra ett svenskt FN- förband och vara delaktigt i ett 

                                                
21 Karlsson 2004, s. 107. 
22 ibid, s. 27. 
23 ibid, s. 27.  
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fredsbevarande uppdrag. Uppdraget skulle dock inte få en fredsbevarande karaktär utan mer 

kännetecknas av öppna krigshandlingar mot de svenska soldaterna.       

 

USA hade även ett historiskt arv i form av ett antal utkämpade krig under 1900-talet. De 

amerikanska ungdomarna hade därmed släkt och vänner som hade deltagit i tidigare 

konflikter och som i sina berättelser förmedlade bilden av krigaren som utförde hjältedåd. 

Krig gjorde män av pojkar och det är den amerikanske ungdomens plikt att åka och delta i de 

konflikter som USA var inblandade i. Denna påverkan fanns inte bland de svenska soldaterna 

som tjänstgjorde i Bosnien, bland annat på grund av att Sverige inte har det konfliktfyllda 

arvet, därför hade inte de svenska soldaterna påverkats av samma ”press” att åka som den 

amerikanske soldaten.     

 

Det går att utläsa att media har spelat en roll till motiven att åka till ett konfliktfyllt område. 

De amerikanska ungdomarna hade blivit inspirerade av främst TV, det vill säga filmer och 

skildringar av kriget i Vietnam (dock inte säkert den verkliga situationen) och dessa bidrog till 

den hjältemyt som sågs i en stridande soldat. Bilden av kriget förvanskades och glorifierades i 

60-talets USA. Även de svenska soldaterna hade påverkats av dokumentärer och nyheter 

angående Bosnien men det bidrog mer till känslan av att få uppleva något utöver det vanliga, 

spänningen. De fanns också outtalat bland svenskarna att många åkte på grund av att det inte 

fanns några direkta alternativ, åka till Bosnien och få en summa pengar eller arbetslöshet och 

osäker framtid. Detta kan i sig vara ett tecken på den okunskap som fanns hos vissa angående 

att åka på ett FN-uppdrag till en av Europas mest instabila platser, man var inte medveten om 

vad man åkte till helt enkelt.  

 

2.2 Den första stridskontakten. 

Vid den första kontakten med kriget beskriver soldater hur de hade stora förväntningar att 

kunna få uppleva en situation som skulle bevisa om de hade det modet som krävdes. Hade 

soldaten klarat av att behålla lugnet och sinnesnärvaron under den första kontakten med 

kriget, det vill säga den första livshotande situationen, var det då ett tecken på manlighet? Var 

man då en krigshjälte eller enbart en galning som utsatte sig för sådana situationer? Hade de 

amerikanska soldaterna samma uppfattningar om den första kontakten med kriget som de 

svenska soldaterna? Låt oss göra en jämförelse. 
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2.2.1 Amerikanarnas första stridskontakt. 

Den amerikanske soldaten John A. Parrish beskriver sina känslor från hans första kontakt med 

motståndaren på ett sätt som inger ett intryck om att det var för detta ögonblick han levde. 

Han betonar speciellt det som präglade många amerikanska soldaters uppfattning angående 

strid, nämligen den som har förmedlats via filmer och TV, och speciellt John Wayne var en 

stor inspirationskälla och var vanligt förekommande i Resics studie av soldaterna i Vietnam. 

Parrish själv beskriver den första beskjutningen i ett brev som: 

 
I was going to cover the rear. I was John Wayne. I was covering the retreat 
from the beaches of World War II. I was the salt-of-the-earth. I was playing 
the game like a champ. I was playing the role of some goddamned hero. I 
was alive, goddamn it, and I was living.24     

 
 För de amerikanska soldaterna var det generellt viktigt och betydelsefullt att få testa sig själv, 

främst i syfte att upptäcka om han kunde kontrollera sina känslor och utföra sin plikt under en 

stark mental press och därmed också visa sina kamrater att han var tillförlitlig. Detta test av 

sig själv skildras av Marine medic Jack McCloskey, vars uppgift var att i alla (oftast mycket 

riskfyllda) situationer kunna ta hand om sina skadade kamrater, i sin första kontakt med 

motståndaren: 

 
I remember my first time under fire, actually seeing bullets hitting people 
and feeling them come by me. I was scared shitless, but when the shit hits 
the fan I was calm. I could operate. I didn’t freeze. I could patch up people 
under fire. It was: Hey, Jack, you’re not a coward. It felt good.25 

 
Philip Caputo ger ett lite av ett romantiskt skimmer efter att ha upplevt den första 

stridskontakten och beskriver att han inte var samma soldat innan första striden som efter, 

men i en positiv bemärkelse men som var svårt att beskriva: 

 
Having received that primary sacrament of war, the baptism of fire, their 
boyhoods were behind them. Neither they nor I thought of it in those terms 
at the time. We didn´t say, We´ve been under fire, we´ve shed blood, now 
we´re men. We were simply aware in a way we could not express, that 
something significant had happen to us.26       
 

Ett intressant citat då man får uppfattningen av att det ligger ett betydligt djupare intryck i att 

ha upplevt en oerhört riskfylld situation tillsammans med sina kamrater. Plötsligt har betydligt 

starkare band upprättats mellan soldaterna, då de har, enligt dem själva, upplevt det yttersta 

                                                
24 Resic 1999, s. 148. 
25 ibid, s. 122. 
26 Ibid, s. 148. 
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självtestet som vittnar om huruvida man duger eller inte. Han betonar även att nu var de män, 

vilket visar att uppfattningen, om att det är strid som gör män av pojkar, hade betydelse.     

 
Att ha blivit testad i strid var inte enbart för att se om soldaten själv klarade av att kontrollera 

sig utan också för att få respekt bland sin bekanta “där hemma” och bland sina kamrater i 

plutonen. Attityden hos de amerikanska soldaterna förändrades dock drastiskt över tiden. 

Inledningsvis i krigszonen såg soldaterna fram emot de första kontakterna med motståndaren 

men dessa höga förväntningar försvann efter de första striderna och sedan blev ambitionerna 

att vara en ”stolt krigare” mindre märkbar.27 

 

2.2.2 Svenskarnas första stridskontakt. 

Under Balkan 01 (BA01) beskriver Lars Andersson i sin avhandling hur det fanns en 

konkurrens även mellan kompanierna, då man inledningsvis tävlade om att ha genomfört 

Elddopet, det vill säga har blivit utsatt för en beskjutning. Detta behov att ha blivit beskjuten 

försvann dock snart, speciellt efter att ha upplevt det på nära håll.28 Kompanichefen Magnus 

Vlk kunde urskilja följande hos sina underställda: 

 
Något som dök upp som en överraskning i början var att när vissa patruller 
inom kompaniet hade blivit utsatta för beskjutning så fanns det en ”vilja” 
hos övriga att vara med om samma upplevelse. Det är svårt att förklara vad 
denna invignings-upplevelse beror på. Den gällde bara den första incidenten 
för varje enhet. Efter denna upplevelse blev allt som normalt igen, och då 
blev personalen som utsattes för beskjutning enbart förbannad.29   

 
Det fanns även en inbördes tävlan om vem som hade de närmaste granatnedslagen intill 

vagnen. Fänrik Bergström beskriver hur han upplevde en osårbarhetskänsla på grund av att 

han visste att den svenska pansarbandvagnen, PBV 302, de åkte i skulle kunna skydda dem 

från det mesta som en beskjutning kunde erbjuda men samtidigt uttrycker han också en 

medvetenhet om riskerna:  

 
Något som delvis upprörde mig var den interna tävling som växt fram och 
som gick ut på vem som hade de närmaste granatnedslagen. (…) 
Beskjutningen gav ju hur som helst en adrenalinkick men skapade inte 
någon större stress. De flesta, inklusive jag själv, verkade ha utvecklat en 
osårbarhetskänsla, vilket jag inte tror var så bra eftersom denna på många 
sätt var falsk och kunde leda till felaktigt handlande.30 

 

                                                
27 Resic 1999, s. 116. 
28 Andersson 2001, s. 130. 
29 Karlsson 2004, s. 134. 
30 ibid, s. 197. 



 13 

Forskning har visat att en osårbarhetskänsla finns hos dem som inte har upplevt en situation 

tidigare där det fanns en stor risk för ens liv eller en allvarlig skada. Denna tendens har både 

negativa och positiva konsekvenser. De negativa är att det finns en risk för att soldaten 

utsätter sig för onödiga risker då han eller hon intalar sig att ”det händer inte mig”, samtidigt 

som ifall det skulle hända något kan det vara svårt att hantera, eftersom han var ”osårbar”. Till 

de positiva hör att det kan ge en känsla av höjd självsäkerhet och när något väl händer utan 

negativa konsekvenser, blir det inte lika traumatiskt för individen.31  

 

Denna känsla av osårbarhet och ignorerande av risker var vanligt förekommande bland de 

svenska soldaterna under inledningen av sin tjänstgöring. Det fanns en allmän mening att ”det 

händer inte mig”.32 Det ledde snarare till en sorts sökande efter en situation som kunde ge en 

mäktig upplevelse då man inte var bekymrade om riskerna.33 Nedan skildrar både soldater och 

officerare hur detta risksökande kunde utspela sig. I många fall märkte Wallenius i sin 

undersökning att det blev en status i att bli beskjuten: 

 
Det var lite en sån här attityd… Folk nästan ville komma i en situation, där 
man blev påskjuten, lagom mycket och lagom nära. Man ville inte ha en 
träff i sig själv eller i en kamrat eller i vagnen. Hade det smällt en granat 50 
meter ifrån eller man fått en kulkärve i vagnen då var det nått att berätta om 
där hemma sen.34    
 

Det förekom bland soldaterna en spänning och en önskan att uppleva något häftigt och 

omskakande, vilket dominerade över rädslan för skador, och de ville bli beskjutna för att 

pröva på hur det kändes. Huvuddelen av soldaterna var därför villiga att kunna åka ut på 

uppdrag så ofta som möjligt och därmed öka möjligheterna att kunna få uppleva känslan.35 Stf 

plutonschef Magnus Ålerud beskrev det som att det blev en form av hetsjakt efter att bli 

beskjuten och nyanlända soldater ville omgående ut på patrull för att kunna få möjlighet till 

att uppleva det. Det gick så långt att chefen för kompaniet fick styra upp verksamheten 

angående patrullerna och se till att inte alla soldaterna skulle, som han uttryckte det, ”drälla 

omkring i frontlinjen”.36 

 

                                                
31 Larsson 2003, s. 171. 
32 Wallenius 1997, s. 16. 
33 ibid, s. 17. 
34 ibid, s. 17. 
35 Wallenius 1997, s. 17. 
36 Karlsson 2004, s. 134. 
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FN-soldaten Lars Karlsson beskriver hur den första beskjutningen upplevs av honom och hans 

grupp efter att ha blivit utsatta för en granatbeskjutning. Efter att en granat slog ner enbart 15 

meter efter deras Sisuvagn (ett splitterskyddat, hjulburet fordon):  

 
Annars är det förvånansvärt lugnt inne i Sisun. Vi flinar mot varandra och 
innerst inne ändå nöjda med att ha blivit beskjutna. Bara de nu inte skjuter 
för nära…37 

 
Ett problem var att soldaterna i Bosnien stärkte känslan av att vara osårbar på grund av att de 

beskjutningar som soldaterna utsattes för sällan innebar några allvarligare skador och många 

soldater resonerade som så att man visste vad som kunde hända men att det händer inte mig: 

 
Det blev så många påskjutningar i början så man trodde att man i stort sett 
var odödlig.38  
 
Nej, jag var ju till 100% säker på att jag skulle överleva.39 

 
Vid en beskjutning kunde det ibland uppfattas som att svenskarna hade en högst arrogant 

inställning till den egna sårbarheten, eller osårbarheten snarare. Dessa kunde beskrivas som: 

 
Jo, det… ja, man trodde inte att det skulle hända nått sånt. Att man skulle bli 
träffad, det är så… jag blir aldrig träffad, jag dör aldrig.40 

 
En svensk FN-soldat som hamnade i ett område som blev beskjutet med artilleri, upplevde det 

som att han tyckte det var ganska häftigt och att han fick ”en sjujäkla kick”, trots att han och 

hans grupp var exponerade utan möjlighet till att kunna ta skydd i vagnen.41  BA01:s 

bataljonschef, Ulf Henricsson, ger sitt perspektiv på risksökande:  

 
Detta att bli upprymd av att bli utsatt för ett starkt hot, är det normalt? Det är 
i alla fall inte ovanligt. Flera officerare och soldater har vittnat om att de fått 
en ”kick” av att vara beskjutna. Samma reaktion får framför allt män att 
riskera livet genom att klättra i berg, köra Formel-1 med mera. Adrenalinet 
pumpas ut och den gamle jägaren vaknar. Vissa sinnen skärps och rädslan 
dövas. Fråga mig inte hur det fungerar men adrenalinet har fått mig att göra 
saker som jag nog inte gjort i ”normalt tillstånd”. 42  

 
Även de svenska officerarna upplevde beskjutningar men det fanns olika sätt att hantera detta 

faktum. FN-soldat Jimmy Juhlin Alftberg beskriver reaktionen hos två officerare som hade 

blivit beskjutna vid två olika tillfällen: 

                                                
37 Karlsson 2004, s. 132. 
38 Wallenius 1997, s. 17. 
39 ibid, s. 16. 
40 ibid, s. 28.  
41 ibid, s. 31. 
42 Karlsson 2004, s. 134. 
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Kraftig beskjutning kring Tango 18. (…) Ett granatsplitter satte sig i vagnen, 
på vagnchefens sida. När kapten Stensson efter hemkomsten upptäckte detta 
blev han utom sig av lycka. Som en liten skolpåg ringade han med en 
tuschpenna in märket. Själva splittret stoppade han i en påse, en sådan som 
arkeologerna samlar sina fynd i. Med andan i halsen och utan att han hunnit 
fått av sig varken stridssele, vapen eller hjälm sprang han sedan till majoren 
med påsen viftande framför sig för att visa hur nära döden han varit. Några 
dagar senare fann Nordin ett splitter på sin vagn, fastkilat på vapenhuven. 
Men han blev bara förbannad och slet loss det, för att sedan muttrande kasta 
det all världens väg.43      

 
Det fanns även de soldater som kunde uppleva en strävan efter att uppleva farligare och 

farligare situationer, där en soldat i det närmaste jämför det med ett drogberoende: 

 
Men det var ju det att ju mer du var med om, ju mer skulle det till innan du 
blev rädd. Det var som narkotika. Ju mer det hände, ju bättre var det.44 
 

Speciellt känslan att uppleva en overklig situation kunde förknippas med situationer som inte 

innebar en livsfara. En soldat hävdade att det kändes som en övning, en övning som man hade 

övat många gånger men plötsligt så var det skarpt: 

 
Det var lite overkligt. Trots allt är det en krigssituation och man är ju inte 
van vid det.45 
 

Det fanns även bland de svenska soldaterna en vilja att testa sig själv i syfte att kunna avgöra 

om man klarade av att kontrollera sig själv under en extrem livshotande situation. De hade 

ofta tankar angående hur dem skulle reagera då dem skulle behöva skjuta det första skarpa 

skottet, konfronteras med mänskligt lidande, skadade och döda.46 Det fanns därmed en 

osäkerhet hos soldaten hur han skulle reagera i sin första kontakt med kriget och en 

beskjutning och det fanns ett behov av att få ett svar på detta. En soldat beskriver det som: 

 
”Man visste inte om man skulle flippa ut helt och hållet, liksom bara sätta sig 
hysteriskt ner och skratta. Eller bara skjuta på allt som rör sig. Det vet man 
aldrig. Men jag måste säga att jag är nog över förväntan.”47 

 
De svenska FN-soldaterna fick, efter olika situationer då de blivit beskjutna, ett större 

självförtroende på grund av att de hade kommit över den inledande osäkerheten, det fick dock 

inte vara en utdragen strid, eftersom reaktionen då kan bli den motsatta.48 Då de svenska 

                                                
43 Alftberg 2003, s. 78. 
44 Wallenius 1997, s. 28. 
45 ibid, s. 28. 
46 Andersson 2001, s. 27. 
47 Wallenius 1997, s. 33. 
48 Larsson 2003, s. 213. 
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soldaterna hade upplevt en livshotande situation, fanns det även de som inte alls uppfattade att 

de kände någon rädsla samt en tilltro på att deras utrustning och beväpning skulle kunna rädda 

dem ur hotfulla situationer. En soldat uttryckte det som: 

 
”Jag vet inte om det beror på att det är svårt att ta åt sig, när faran blir så 
stor, som den var i vissa situationer där nere. Eller om det beror på att man 
vet att man har en chans att ge tillbaka, att man har utrustning och att man 
kan klara sig på det sättet. (…) Rädd blev man kanske, men inte på samma 
vis. Det är så verklighetsfrämmande för en egentligen, att hamna i sån här 
situation. (…) Man kopplar inte riktigt att dem där projektilerna som far 
genom luften, att man kan bli dödad. Jag vet inte om det är nån 
skyddsmekanism eller nått sånt man har.”49   

 

Denna vilja att utsätta sig för risker blev bland majoriteten allt mindre ju längre tjänstgöringen 

fortsatte. Man började se hur datumet för hemresan närmade sig och ville därför inte utsätta 

sig för onödiga risker och en soldat beskrev det som att han inte var ”lika sugen att åka ut på 

de lite fränare uppdragen.”50 

 
2.2.3 En jämförande analys. 

Det finns tydliga tecken på att majoriteten av både de amerikanska och de svenska soldaterna 

inledningsvis strävade efter att komma i en mycket riskfull situation, det så kallade elddopet. 

Det blev därför en slags hetsjakt efter de riskfyllda uppdragen och både svenska och 

amerikanska soldater motiverar också elddopet med att de skulle få respekt, både av sina 

kamrater och släkt, samt att ha något att berätta om när de kom hem. Speciellt de amerikanska 

soldaterna strävade också efter att kunna bli kallad för en krigshjälte (warhero) hemma i USA, 

med den status som det innebar. Uttrycket ”krigshjälte” fanns aldrig nämnt av någon svensk 

soldat. Den svenske soldaten kunde utföra modiga insatser mitt i ett brinnande krig i Bosnien 

men att kalla sig krigshjälte kunde ifrågasättas och termen ”krigshjälte” har en mer negativ 

betydelse i Sverige än var som var fallet i USA. Detta beror bland annat på att Sverige inte har 

några tidigare erfarenheter av krig, till exempel så har Sverige inte deltagit i krig på cirka 190 

år och därmed finns det en distansering och ovana att prata om krig och speciellt hjältar i ett 

sådant. En hjälte i svensk kultur är snarare någon som gör något utöver det vanliga, ofta 

spontant och utan träning för detta. De svenska soldaterna såg det mer som deras ”jobb” 

medan amerikanarna var mer benägna att utnämna warheroes och glorifiera dessa.   

 

 

                                                
49 Wallenius 1997, s. 26. 
50 ibid, s. 18. 
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En beskjutning var, både för de svenska och de amerikanska soldaterna, det yttersta testet för 

att se om de kunde kontrollera sig och fortsätta utföra sin uppgift under en stark mental press. 

Den fanns en ständig osäkerhet om hur soldaterna skulle reagera i en situation som kunde 

involvera döda och sårade civila och kamrater, bli utsatt för en livshotande situation och så 

vidare, och behovet att få veta om man kunde hantera den enorma stressen var en av de 

starkaste anledningarna till att man sökte riskfyllda situationer.  

 

För de amerikanska soldaterna var elddopet även det test som skulle göra en man av pojken, 

och visa att man var en i den stolta gruppen av ”krigare” och genomgått den manliga ritualen. 

Detta nämns inte alls i Wallenius intervjuer av de svenska soldaterna och ordet ”manlighet” 

förekommer inte någonstans i källmaterialet om svenskarna. Man såg sig inte som manligare 

efter elddopet utan det handlade mer om att man hade upplevt det och det var det viktiga. Det 

ligger helt enkelt inte i den svenska kulturen att sammankoppla manlighet och soldater i krig 

och begreppet manlighet är inte heller något som ofta nämns i den svenska vardagen. 

Överhuvudtaget brukar inte heller svenskar prata om någon övergång från pojke till man och 

därmed var det inte något förekommande bland de svenska soldaterna.  

  

 

Bland de svenska soldaterna fanns det starka tendenser till en form av osårbarhetskänsla och 

en inställning som sa att ”det händer inte mig” och denna osårbarhetskänsla kunde vara 

riskabel, då det kunde leda till en onödig exponering inför fara. De var medvetna om riskerna 

men resonerade bort hotet, vilket är en form av försvarsmekanism som kallas för 

”rationalisering”. 51 Denna känsla fanns inte uttryckt på samma sätt bland majoriteten av de 

frivilliga amerikanska soldaterna, som också strävade efter att kunna uppleva en hotfull 

situation. En anledning till att osårbarhetskänslan var större bland svenskarna var att de ofta 

blev påskjutna men deras splitterskyddade fordon gjorde att det konsekvenserna av 

påskjutningarna ofta inte blev så allvarliga. Det ska dock tilläggas att det var ren och skär tur 

att det enbart förekom skadade svenskar och inga dödsfall i den svenska bataljonen, då det 

förekom förluster i döda soldater i övriga FN-bataljoner. De svenska FN-soldaterna fick, efter 

olika situationer då de blivit beskjutna, ett större självförtroende på grund av att de hade 

kommit över den inledande osäkerheten, det får dock inte vara en utdragen strid eftersom 

reaktionen då kan bli den motsatta.52   

   

                                                
51 Larsson 2003, s. 167. 
52 ibid, s. 213. 
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De amerikanska soldaterna poängterade i sina berättelser mer kamratskapet och att gruppen 

har genomgått elddopet tillsammans i en högre grad än vad de svenska soldaterna gjorde. 

Efter elddopet beskrivs det hur det hade blivit starka band i den amerikanska gruppen av 

soldater medan i den svenska gruppen inte betonar detta. Man kan få intrycket av att de 

svenska soldaterna ser elddopet mer som individuellt viktigt medan de amerikanska 

soldaterna såg det både som individuellt och också mycket viktigt för sammanhållningen i 

gruppen, att den skulle kunna fungera i alla situationer. De amerikanska soldaterna kunde råka 

ut för mer extrema situationer som lade en större betydelse på en väl fungerande grupp än de 

svenska soldaterna. Det är även en modern företeelse att ha ett mer individualistiskt 

förhållningssätt, som de svenska soldaterna, och inledningsvis hade gruppen en mindre 

betydelse. Denna betydelse ökade dock efterhand som gruppen utsattes för olika typer av 

prövningar, som ställde stora krav på att ett antal individualister kunde fungera som en grupp. 

 

Gemensamt är också att majoriteten av de amerikanska och de svenska soldaterna var mindre 

intresserade att utsätta sig för riskfyllda situationer ju längre tjänstgöringen pågick. Varför 

utsätta sig för onödiga risker då hemresan närmar sig? 

 

2.3 Mod och rädsla. 

Att mod och rädsla ständigt är närvarande är ingen hemlighet för soldater som befinner sig i 

konfliktfyllda områden. Dessa känslor har alltid förekommit och kommer alltid att finnas i 

väpnade konflikter. Men finns det skillnader och även likheter i dessa skildringar som gjordes 

av de svenska och de amerikanska soldaterna som gav uttryck för detta?  

 

2.3.1 Amerikanarnas syn på mod och rädsla 

De amerikanska soldaterna mötte en obekant miljö då de anlände till Vietnams djungler och 

utsattes för typ av krigföring vilket de inte var tränade för. De nordvietnamesiska 

motståndarna tillämpade en form av gerillakrigföring som gjorde amerikanarnas tekniska 

överlägsenhet oanvändbar. Stora tekniska bedrifter inom områden som till exempel eldkraft 

och rörlighet förlorade i betydelse i de djupa djungler som präglade slagfältet. Detta betydde 

att den ”lille” infanterisoldaten nu fick en ökad betydelse men samtidigt en mer utsatt roll i av 

kriget, där rädslan ständigt var närvarande.53 

 
I Andra världskriget hade soldaterna två olika synsätt på rädsla, den ”modiga” och den 

oaccepterade typen. Den ”modiga” innebar att trots den rädsla som soldaten kände kunde han 
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ändå modigt utföra sin plikt och motstå viljan att bara fly från slagfältet, vilket var den 

oaccepterade typen. Det var ingen skam i att vara rädd så länge rädslan inte tog överhanden.54 

Om man utförde sin plikt trots den överhängande rädslan såg soldaterna som prov på äkta 

mod. I Vietnam var det betydligt vanligare att man pratade om sin rädsla, som var en naturlig 

del av att vara en stridande soldat. En stridserfaren Överste, Dan Hackworth, har denna (lite 

opolerade) synen på mod: 

 
When you´re fighting, you´re scared. And it´s such a pervasive sort of fear 
that you can´t even pinpoint what the feeling is. It´s a gnawing, a churning 
in the gut. You become so afraid that it´s as if you are not afraid at all. And 
that´s what bravery is. It´s not fearlessness; it´s the ability to get off your ass 
and charge even when your mouth is dry, your gut is tight, and your brain is 
screaming Stay down!55   

 

Amerikanarnas nordvietnamesiska motståndare hade goda möjligheter till att ha initiativet, det 

vill säga att de själva fick bestämma var, när och hur de skulle attackera de amerikanska 

soldaterna, vilket ledde till att amerikanarna kände sig som ”live bait”.56 John O´Halloran 

beskrev sin första kontakt på följande sätt: 

 
Last Friday, July 16, we went on a fire mission into warzone ”D” (that’s 
where there is nothing else but Viet Cong), and were under heavy mortar 
fire. Believe me, I was never so scared in my life, seeing everything around 
me blowing up.57  

 

Infantry George Robinson förklarar i ett brev till sin mor angående hur pojkar blev män efter 

strider i djungeln. De amerikanska soldaterna hade förväntningar på att elddopet skulle ge 

dem en form av inträde till manligheten, vilket för dem innebar mod, styrka, uthållighet, 

uppoffringar.58 Men för flertalet av de amerikanska soldaterna blev den brutala verkligheten 

av kriget en omskakande upplevelse och långt ifrån de förväntningar som fanns. 

 

Cavalry Sergeant Allen Paul skrev till sin flickvän angående sin första kontakt med fienden: 

 
Honey, I was never so scared in my life… This was my first look at war, 
and it sure was an ugly sight. I helped carry some of the wounded away, and 
boy, I sure hope I don’t have to do it again.59    

 

                                                
54 Resic 1999, s. 120. 
55 ibid, s. 121. 
56 ibid, s. 57. 
57 ibid, s. 117. 
58 ibid, s. 242. 
59 ibid, s. 117. 
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Resic beskriver hur den största drivkraften i strid inte var politik eller att kämpa för sitt land, 

det var istället att kämpa med och för sina kamrater i sin lilla enhet. Den egna lojaliteten låg 

inom gruppen och det var tack vare gruppen som man skulle överleva och därmed var de 

band som fanns inom gruppen oerhört starka.60 Man slogs istället för varandra, speciellt på 

grund av den fientliga miljön, den bristande tilltron på kriget och dess diffusa mål och detta 

ledde till att gruppen betonades betydligt mer än i tidigare amerikanska krig, då tydliga 

målsättningar fanns samt en synlig motståndare. Motivationen låg i att sin enhet överlevde 

och kunde återvända hem.61 Speciellt i veteranernas berättelser efter kriget, betonade man att 

den största anledningen att man stannade kvar och kämpade inte var någon politik, utan sina 

kamrater, sina ”brothers-in-arms”62  

 

2.3.2 Svenskarnas syn på mod och rädsla. 

Då de svenska soldaterna blev beskjutna och upplevde en plötslig kontakt med krigets natur 

fanns det svårigheter med att inse allvaret i den livshotande situationen: 

 
Men man börjar undra ändå vad som hade hänt. Men man tror ändå inte det 
värsta, utan ”det är nog rätt lugnt, det är nog ingenting.”63 

 
Efter erfarenheterna i Bosnien kunde ”akut stress” identifieras, vilket beskrivs som stress 

grundat på en hastigt inträffat tillfälle då det blev en omskakande händelse som kunde 

innebära en skada eller hotade livet.64 Exempel på detta kunde vara att ha varit utsatt för en 

beskjutning, en situation med ett hastigt förlopp vilket hade en uppenbar livsfara. Riskgrupper 

för detta var framför allt de grupper av svenska soldater som befann sig på olika typer av 

uppdrag i de områden där de stridande parterna var aktiva. Det går att tyda ur deras berättelser 

att för vissa av soldaterna tog det en stund innan situationen klarnade, de drabbades av ett 

chocktillstånd. Detta tillstånd kan vara från sekunder till dygn och ofta så avskärmar sig 

soldaten och det blir svårigheter att kunna kommunicera.65   

 
Sen när det small, självklart tog det ett ögonblick innan man fatta vad som 
hände. Jag fatta det kanske inte förrän jag såg den här killen, när jag såg 
blodet, då började jag fatta, för det gick så snabbt.66 

 

                                                
60 Resic 1999, s. 240. 
61 ibid, s. 244. 
62 ibid, s. 247. 
63 Wallenius 1997, s. 18. 
64 Andersson 2001, s. 135. 
65 Andersson 1994, s. 36. 
66 Wallenius 1997, s. 18. 
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Vid ett tillfälle blev två svenska pansarbandvagnar (PBV 302:or) utslagna av robotar med 

följden av flertalet skadade svenskar. Förare Göran Byström skildrar den förvirring som 

infann sig vid träffen: 

 
En kraftig smäll, ljusblixt, tryckvåg och en våldsam rökutveckling, allt på en 
gång. De första sekunderna var jag helt säker på att jag var död. Jag hade 
mer eller mindre skruvat fast vingarna på ryggen och tagit de första stegen 
mot pärleporten, när jag damp ner i verkligheten igen.67 
 

Aggression och ilska var en vanligt förekommande reaktion vid olika typer av påfrestande 

situationer som ofta byggde på rädsla och förvirring. Denna ilska kunde ha olika riktningar, 

som till exempel mot sina befäl, andra soldater eller en själv. Ofta kan soldaten utnyttja 

rädslan som en drivkraft och fortsätta med ett rationellt tänkande och agerande.68 Oftast var 

den riktad mot de parterna som var inblandade i kriget i Bosnien och efter en påskjutning 

skildrar en soldat följande: 

 
Och jag kände att jag var så jävla förbannad. Jag tänkte ju så att… precis då, 
precis då började det koka i mig… Hur i helvete kan han vara så jävla dum i 
huvudet att försöka skjuta mig?69    

 
Det fanns emellertid ett antal som hade starka känslor som kunde innebära starka mentala 

påfrestningar: 

 
Det var dödsångest. Helt klart. Jag blev förlamad av dödsångest.70 
 

Samtidigt så blir det ytterligare ansträngande för individen, då han känner pressen att i alla 

situationer kunna kontrollera sig själv. En svensk FN-soldat beskrev det som: 

 
Man var ju livrädd att man nu skulle balla ur, sjunka ihop på golvet eller 
någonting. Man var jävligt rädd för att göra bort sig.71 

 
Ett starkt intryck angående hur soldater kan reagera i ett utsatt läge citeras ur Wallenius 

intervjuer, vilket handlar om en beskjutningssituation i en vagn, där deras följevagn har blivit 

beskjuten:  

 
Då ser jag att de ligger i…att det är panik bak i vagnen. Förmodligen blir 
paniken ännu större eftersom det bara är en som ser genom bildförstärkaren 
och han skriker ut vad han ser. (…) Jag har noterat att de ligger och gråter i 
fosterställning. Jag har svårt att säga hur många det är men jag tolkar det 

                                                
67 Nordbat 2 i Bosnien 1993-94, s. 128.  
68 Otto 1986, s. 176. 
69 Wallenius 1997, s. 22. 
70 ibid, s. 20. 
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som 2-3 man. Jag minns att jag skriker till gruppchefen ”är allt ok”? ”Ja, det 
är ok.” Jag får klartecken från honom. Jag ser en kille som gör tummen upp, 
att det är klart. Jag ser också de här killarna som också ligger på durken. 
Men det är så svårt.72    

 
Den panik som kunde drabba soldaterna, vilket ovanstående citat skildrar, beskrivs som när 

”tankeförloppet splittras sönder, medvetandet grumlas, och beteendet blir inadvekat utifrån 

synpunkten att man ska kunna rädda sig själv ur den aktuella situationen.”73 Då de svenska 

soldaterna hade upplevt en livshotande situation fanns det även de som inte alls uppfattade att 

de kände någon rädsla. En soldat uttryckte det som: 

 
Jag vet inte om det beror på att det är svårt att ta åt sig, när faran blir så stor, 
som den var i vissa situationer där nere. Eller om det beror på att man vet att 
man har en chans att ge tillbaka, att man har utrustning och att man kan 
klara sig på det sättet. (…) Man kopplar inte riktigt att dem där projektilerna 
som far genom luften, att man kan bli dödad. Jag vet inte om det är nån 
skyddsmekanism eller nått sånt man har.74   

 
I Bosnien hade soldaterna ofta det intrycket av att de var utelämnade när de åkte på vägarna i 

vitmålade fordon och därmed konstant utsatta för ett hot, vilket ledde till en känsla av 

maktlöshet och rädsla. En svensk soldat beskriver känslan av maktlöshet, att vara utlämnad 

och uppgivenheten vid en hotfull situation: 

 
När det var som värst och väldigt eskalerat det här och vi rikta vapen mot 
varandra, då kände jag som jag sa en väldig uppgivenhet. Och jag ställde 
mer och mindre in på att det blir strid och jag kommer att stryka med.75 

 
Föreställningen angående ett hot kan även förstärkas ifall det är ett diffust hot, det vill säga 

då det råder en stor osäkerhet, som till exempel att soldaten är medveten om att det finns ett 

hot men inte när det inträffar. Genom att dessutom inte ha kontroll över situationen och 

svårligen kan påverka situationen, stärks denna osäkerhet.76 Här följer två skildringar av 

svenskar soldater, där de ingående skildrar maktlösheten och en uppgivenhet: 

 
Det var en sån overklig situation, det var ingen idé, det gick inte att göra 
någonting – maktlöshet. Det kändes som att just nu spelar det ingen roll vad 
som händer. Under själva när det small, hade jag inte så mycket känslor. Jag 
kände mig totalt maktlös, frustrerande känsla. Nja, jag hade nog inga 
känslor då. Självklart hade man väl det i sitt omedvetna. Förmodligen var 
man väl väldigt spänd. Jag tror man blev en helt annan människa.77  

                                                
72 Wallenius 1997, s. 21. 
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Ja, jag var väldigt rädd. Man kanske inte visste vad rädsla var innan. Man 
kallsvettades, man har puls, som är rejäl. (…) Och så det här med 
underlägsenhet, man kände sig så otroligt långt hemifrån. Mitt i busken i 
skogen där, till ingen nytta tänker man.78 
 

Det fanns även dem som hade en mer betoning på ödet angående de risker som de utsattes för: 

 
Vi hade den inställningen redan från början… att dog vi så dog vi.79 
 

Ovanstående citat är resultatet av en längre tid av kontinuerlig stress. Denna berodde på ett 

antal faktorer, enligt FN-soldaten Lars Karlsson, och då främst på en kombination av ett 

starkt yttre hot, som det betydde då de befann sig mitt i CL, Confrontation Line, det vill säga 

i ett område i frontlinjen mellan de stridande parterna. Detta förstärktes också av att de hade 

bristfällig information, underbemanning, ensidig kost och ingen uppfattning om hur länge de 

var tvungna att stanna kvar i område. 

 
 

2.3.3 En jämförande analys. 

Både de svenska och amerikanska utsattes för väldigt mentalt påfrestande situationer. Att 

ständigt befinna sig i en hotfull miljö, svenskarnas upplevda sårbarhet i sina vitmålade fordon, 

amerikanarnas mindre patruller i en djungel och bådas föreställningar om ett ständigt 

överhängande diffust hot, bidrog till känslan av att vara utlämnad och ständigt invänta, till 

exempel nedslag av granater i sin omedelbara närhet. Detta utan att kunna påverka situationen 

innan det händer och med stark ångest som följd på grund av det diffusa hotet som fanns.  

Att bli utsatt för en plötslig granatbeskjutning och därmed en överraskande livshotande 

situation ledde till att både de svenska och de amerikanska soldaterna drabbades av olika 

grader av rädsla, men det som var gemensamt var hur viktigt det var att kunna behärska sina 

nerver och inte förlora kontrollen över sig själv, utan att modigt kunna slutföra sina uppgifter. 

Därmed har soldaten den inre konflikten, mellan att försöka behålla modet och överleva 

samtidigt som han eller hon känner lojalitet och en plikt gentemot sin åtagande som en 

soldat.80 Det förekom också frågor som ”varför skjuter han på mig”?, vilket tyder på att 

soldaterna spontant uppfattade beskjutningen som en personlig sak, men ganska snart kom 

dem till insikten att det inte var personligt utan motståndarens uppgift att bekämpa dem.  
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Bland de amerikanska soldaternas berättelser fanns det mer tendenser att poängtera hur viktig 

gruppen var i dessa situationer, att det var för gruppen främst som man behöll modet och 

fullgjorde sina uppgifter. De svenska soldaterna nämner inte gruppen så ofta i sina berättelser 

på samma sätt som amerikanarna. De svenska soldaterna såg generellt sätt inte på gruppen 

den största anledningen till att klara sig i de hotfulla situationerna. Det berodde mer på att 

man själv inte förlorade modet och hamnade i något chocktillstånd, det fanns därmed ett mer 

individuellt tänkande. Den amerikanske soldaten lutade sig mer på sin grupp för trygghet 

medan de svenska soldaterna mer generellt såg till sig själva för trygghet.  

 

 
2.4 Vanmakt, frustration och hämndbegär. 

Att ständigt befinna sig i en utsatt miljö och inse att det bara finns små möjligheter att kunna 

påverka sin situation kan upplevas som oerhört frustrerande. Fanns denna frustration hos både 

de svenska och de amerikanska soldaterna som kan urskiljas ur deras berättelser? Vilka 

konsekvenser kunde detta innebära hos den enskilde soldaten?  

 

2.4.1 Amerikanarnas utsatta situation. 

De fientligt inställda styrkorna som de amerikanska soldaterna mötte, tillämpade en 

gerillakrigföring som innebar att de ofta, osynliga i den täta vegetationen, låg i bakhåll för 

amerikanarna och därmed kunde överraska och skjuta det så viktiga första skottet. På grund 

av den täta vegetationen var skjutavstånden i strid sällan över 10-30 meter och på grund av de 

mycket gynnsamma förhållandena för att kunna agera dolt, blev ofta den amerikanska 

svarande elden spridd och oeffektiv. Efter den inledande eldgivningen från de kommunistiska 

styrkorna hade de goda möjligheter att snabbt dra sig tillbaka och eftersom amerikanarna hade 

stora svårigheter att kunna förfölja blev de passiva och tog istället om hand egna eventuella 

förluster. På grund av de stora svårigheterna i en ogästvänlig miljö hade amerikanarna få 

alternativ. En nyutvecklad taktik, kallad ”Search and destroy”, innebar att små trupper gick 

rekognoseringsuppdrag i djungeln och när de stötte på motstånd skulle de rapportera platsen i 

syfte att artilleri eller flyg skulle kunna ingripa och oskadliggöra motståndaren. Detta betydde 

att de amerikanska soldaterna ständigt var utsatt för risken av ett bakhåll, men faktum var att 

det endast var en mindre del av de amerikanska trupperna som kom i dessa situationer.81  

 
Ett betydligt mer påtagligt hot var för huvuddelen av soldaterna de utlagda minorna, 

försåtsmineringar och plötsliga beskjutningar indirekt av granater, vilket var oerhört mentalt 
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påfrestande. Soldaterna upplevde att det inte fanns några skyddande platser, utan när som 

helst och var som helst kunde soldater bli dödade eller sårade.82 

 

I Vietnam förekom det främst två olika orsaker som motiverade till att ”skjuta för att döda”. 

Den första var relaterade till dem primitivaste av de mänskliga reaktionerna, att kämpa för att 

kunna överleva. Ett sätt att överleva var därmed att kämpa och därmed försöka radera ut allt 

som kunde hota soldaten. Det andra skälet som drev soldaterna i Vietnam var den enkla 

anledningen: hämnd. Efter att ha förlorat kamrater kunde behovet av att hämnas bli stark. 

Dessa starka hämndbegär beskrivs av Second Leutenant Robert C. Ransom som: 

 
…most people generate their enthusiasm for two reasons: one is self-
presevation – if you don´t shoot him, he will eventually shoot me – and the 
other is revenge. It´s apparently quite something to see a good friend blown 
apart by a VC booby trap, and you want to retaliate in kind.83  

 

Marine Scout Sniper Pfc Joseph T. Ward uttrycker också hämndbegär då han skildrar: 

 
…not like the movies when a GI kills his first enemy. It wasn’t as bad as I 
thought it would be, especially after I’ve seen what they can do with us.84  

 

Soldaterna i Vietnam hade intrycket att ständigt vara utsatt för hot om våld och känslan att de 

bara kontrollerade marken de gick på. Problemet var inte bara att motståndaren de mötte 

oftast var ”osynliga” och ett diffust hot, utan även att bilden av vilka som var motståndare var 

oklar. Därför blev det en lättnad och möjlighet till utlopp för den uppdämda frustrationen, då 

North Vietnamese Army (NVA) uppträdde på slagfältet mer enligt en konventionell 

krigföring vid olika tillfällen, då de amerikanska soldaterna verkligen fick se sina fienden. 

Marine Corporal Erhart beskrev slaget om Hue 1968 som: 

 
We were dying to fight. We didn’t give a damn. It was exhilarating. I was 
scared utterly witless – but it was the greatest adrenaline high I´d ever 
experienced: to have real armed targets to shoot at; to be able to say: “We´re 
going to go over there and take that house away from them,” and then 
proceeding to do it – and to stay there and hold it, instead of turning around 
immediately and going back where we came from; at last, to be able to fight 
back.85       
 

Detta var ett tydligt exempel på hur en soldat äntligen får utlopp för sin frustration och ilska 

över i stort sett allt. Hur kriget bedrevs, varför de inte hade upplevt ett krig som krigsfilmerna 
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där hemma visade, varför flickvännerna hade gjort slut, den bristande förståelsen och stödet 

för kriget där hemma och så vidare, allt.    

 

2.4.2 Svenskarnas utsatta situation. 

På grund av att de svenska soldaterna medverkade i ett FN-uppdrag och som neutral styrka, 

kunde soldaterna känna en stor frustration på grund av de restriktioner som det innebar att 

vara neutral. Att inte ta ställning och, trots stora orättvisor och grymheter som utfördes, inte 

kunna uttrycka några åsikter eller ens kunna skjuta tillbaks då soldaten själv blev beskjuten 

kunde vara väldigt frustrerande. Som en tredje part och i rollen som FN-trupp är 

våldanvändning snarare ett verktyg för hot- eller övertalningsargument och detta ställde höga 

krav på de svenska cheferna då det förekom en svår balansgång mellan icke-våld, hot om våld 

och våldsanvändning.86 Denna känsla av att ständigt vara passiv kunde vara mycket mentalt 

påfrestande.87 Faktum var dock att risken för att bli provocerad och bli inblandade i frågor 

som inte berör uppdraget var uppenbar och kunde få negativa följder.88 

 

Kumulativ stress är ett begrepp som är högst aktuellt under dessa omständigheter, vilket 

innebär att soldaten utsätts för mindre stressorer under en längre tid, utan att ha möjlighet att 

bearbeta dessa.89 De konsekvenser som kan uppstå är till exempel en överkonsumtion av 

alkohol, disciplinära åtgärder och soldater som misslyckas i tjänsten.90 Under de tvingade 

passiva förhållandena lever soldaterna under en stark press, vilket visar att de har en mindre 

tolerans gentemot motgångar vilket ibland kunde leda till tvivelaktiga beteenden som inte 

alltid passade in i den neutrala rollen som FN-soldat.91 Till exempel kunde soldater som kom 

tillbaks efter att ha blivit utsatta för beskjutning var betydligt mer frustrerade och det fanns 

starka känslor om hämndbegär, som hos denna soldat: 

 
Ja, det vi skulle vilja det var att köra upp igen och tömma all ammunition vi 
hade mot det hållet de sköt ifrån. Det var ju inte oss dem sköt på egentligen, 
så det hade ju varit ”ej korrekt” att göra det. Vi skulle göra det bara för att 
”fan, jävla serber, ni kan fara åt helvete”. Det tycker jag än idag men skit i 
det.92 
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På grund av den situation FN-förbanden befann sig i, med strikta restriktioner angående 

eventuella hotsituationer, byggdes en frustration ständigt upp utan möjligheter att kunna få 

utlopp för den. Två svenska soldater beskiver det som: 

 

Då blir man jävligt frustrerad, då kan jag säga att det var nära att man sköt 
tillbaks av ren ilska.93    
 
Man hade liksom det att om dem nu sköt, skulle dem fan få betalt igen med 
samma mynt. Vi hade blivit beskjutna rätt många gånger, och det känns lite 
grand frustrerande att bli beskjuten och beskjuten utan att kunna ge igen på 
något vis.94    

 

En av de större utmaningarna för FN-soldater är uppdragens polisiära uppträdande och de 

restriktioner som gäller vid vapenanvändning, i syfte att utöva våld. Det kan vara påfrestande 

mentalt för FN-soldaten då han inte får utlopp för sin uppdämda frustration, som en soldat i 

frontlinjerna mot en faktisk motståndare har möjlighet till. Detta förstärktes ytterligare på 

grund av att när FN-soldaterna blev beskjutna, var det från långa avstånd, upp till kilometrar, 

vilket ledde till stora svårigheter att besvara elden och därmed ”kunna ge igen”.95 Dessutom 

kände de stridande parterna i Bosnien att FN i regel inte tjänade något syfte för just deras mål 

med kriget, och därmed skedde många beskjutningar mot de svenska soldaterna, som sedan 

beskylldes envist på den andra parten.96  

En svensk soldat beskriver följande den maktlöshet och exponering det innebar att uppträda 

som FN-trupp: 

 
I morgon skall vi till Dastansko och ställa oss på en höjd. Med tanke på vad 
som har hänt där med artilleribeskjutning och att bataljonen har tre stycken 
vagnar utskjutna på tre veckor av serber. Det finns serbiska ställningar som 
har möjlighet att skjuta på oss. (…) ”We will be SITTING DUCKS.” Vi har 
inga stridsvagnar här. Motivationen är inte hög ikväll.97   
 

FN-soldaten har därmed också en utmaning då det kommer till mentala påfrestningar och 

risken för att tappa självkontrollen.98 De svenska soldaterna fruktade för att drabbas av 

”Peacekeepers’ stress syndrome”, vilket är ett vedertaget begrepp och innebär att rädslan för 

att tappa kontrollen över sin aggression är större än själva rädslan för det yttre hotet.99 FN-

soldaten Lars Karlsson skildrar ingående den ”inre” striden om att agera korrekt och 
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regelmässigt, eller att hänge sig för den uppbyggda kumulativa stressen som gäckade många 

svenska soldater i Bosnien: 

 
Knattret är överväldigande och ligger som en unisont bullrande och 
pulserande matta över dalen. Man får en oerhörd lust att skrika och jubla åt 
detta dödligt vackra fyrverkeri. Jag måste kämpa med mig själv för jag får 
en sådan våldsam lust att skjuta ett av mina magasin med automateld. Jag 
behöver också avreagera mig och tömma ut lite raseri och stress. Allt skulle 
kännas så mycket bättre om jag bara fick skjuta lite… Jag tvingar bort 
känslorna och resonerar att det inte skulle se bra ut. ”Fy fabian att man är så 
sansad, ordentlig och präktig.100  

 

FN-styrkorna blev ständigt motarbetade av parterna och den faktor som mest utgjorde ett 

hinder för att lösa sin uppgift var att FN:s ”freedom of movement”, rörelsefrihet i området, 

starkt begränsades.101 Detta innebar att parterna vägrade att släppa in de svenska soldater i 

områden där de kunde göra en humanitär insats och Fänrik Ronander beskriver ingående den 

oerhörda frustration som rådde då de ständigt blev utsatta för motarbetningar från parterna. I 

en situation då de har tvingats till halt vid en vägpostering, vars soldater är onyktra och vägrar 

att släppa igenom FN-konvojen berättar han: 

 
Vi hade väntat i åtskilliga dagar på att få ett passertillstånd och nu verkade 
allt gå om intet på grund av en flaska hemkokt plommonbrännvin. Ingen i 
vagnen sa någonting, väntan hade tärt på oss. (…) och nu skulle vi, ”the 
good guys”, med tillräcklig eldkraft för att jämna denna skitpostering med 
marken, vänta på ett par fyllskallar som dravlade med oss på en skogsstig i 
någon jä… leråker medan oskyldiga människor led helvetets kval och 
behövde vår hjälp. Jag var tokig i mitt inre. Jag satt nästan och vibrerade. 
Tanken slog mig att öppna eld för att komma förbi men framförallt för att 
lätta på trycket. Jag kunde se mig själv i slowmotion öppna eld med 
automatkarbinen, hur jag höll stadigt i vapnet för att motverka stegringen 
uppåt, hur kulorna slet sönder sina mål och, när magasinet var tomt, hur 
friktionen av kulorna gjort pipan alldeles brännhet. Värmen tillsammans 
med krutröken steg uppåt medan jag känslokallt stirrade på kvarlevorna av 
något som inte ens hade existensberättigande.102  

 

Soldater och officerare har i allmänhet har en tendens till att, istället för att begära hjälp, 

tränga bort obehagliga upplevelser, förskjuter sin ilska eller isolerar de känslor som orsakar 

ångest. Ofta hävdade soldaten själv att han inte lider av några stressreaktioner.103 
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Ett av de få sätt som soldaterna kunde få utlopp för denna frustration och aggression var att 

komma i situationer då man ”kunde ge igen” på någondera parten, vilket beskrivs ingående av 

de svenska soldaterna nedan: 

 
På vägen upp var det en helt annan sak, för då visste vi att nu blir vi nog 
beskjutna igen. ”Nu jävlar ska vi ge tillbaks, nu vet vi var de ligger 
någonstans.” Sen elda vi på ganska kraftfullt… Det var en av mitt livs 
skönaste stunder, att få ge tillbaks och få skjuta så mycket. Det kan låta lite 
sjukt, och jag hör det själv när jag säger det nu. Men om jag sätter mig 
tillbaks till den situationen jag befann mig i då. Det är en otrolig känsla att 
få skjuta tillbaks, att slippa ta emot hela tiden. Sen innebär inte det att man 
åker omkring hela tiden och letar efter folk som ska skjuta på en, så att man 
ska få skjuta på dem. Bara det att få agera, att vidta åtgärder, det är skönt.104   
 
När vi sköt tillbaka, nu låter det som om man är helt utan känslor eller 
kallblodig, men när vi sköt tillbaka, då kände jag ”fy fan, vad rätt att skjuta 
tillbaka”. Jag tycker att så får man känna. Om dem skjuter för att skjuta ihjäl 
oss, då tycker jag att man får känna så. Man kände ju inte så att ”nu ska vi 
skjuta ihjäl dem jävlarna”. Däremot att ”nu skjuter vi tillbaks, fy fan, vad 
skönt”. (…) Alla vet att de ska inte och får inte skjuta på oss. Vi är där för 
att hjälpa alla. Vi hade till och med en sjukvårds-Sisu med stort rött kors. 
Ändå skjuter de på oss. Då blir man så in i helvete förbannad. Att dem inte 
fattar att vi är där för att hjälpa dem. Så visst bygger man upp aggression, 
det är helt klart.105  
 

Det fanns även starka viljor bland de svenska soldater att vid en duellsituation vända om för 

att kunna skjuta ännu mer: 

 
Javisst, när vi hade skjutit våra skott och inte kunde skjuta längre, för att vi 
hamnade i en död vinkel, så skrek vi att vi åker tillbaks. ”Vi vill ge dem 
mer! Vänd vagnen!”106 

 
En förklaring till dessa starka utvecklade känslor på hämnd eller någon form av repressalier 

som skildras i vagnen (citatet ovan) bland svenska soldater, kan vara det svåra för individen 

att stå emot grupptrycket från hans grupp i vagnen, vilken kan tvingas till uppträdande som 

strider mot hans övertygelser. Skulle individen motsätta sig gruppen skulle det finnas en risk 

för att han skulle bli stämplad som en förrädare eller feg.107 En annan förklaring till den 

våldsamma attityden, är att då soldaten blir en del av gruppen genom sin lojalitet till denna, så 

stärks gruppen och individens ansvar för gruppens agerande minskar. En grupp agerar därmed 

mer aggressivt än en individ. Det är på grund av detta fenomen som gör att större 
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folksamlingar blir våldsamma, trots att den består av trygga samhällsmedborgare.108 Istället 

beskrivs de duellsituationer, där elden besvarades, som en närmast av en lustfylld och 

befriande känsla. En svensk FN-soldat beskriver hur han upplevde det att besvara elden men 

säger också att det egentligen inte är rätt beteende men ändå uttrycker han ren glädje: 

 

Man kände precis som ett glädjerus, konstigt nog. För det är ju sjukt 
egentligen. Det är ju sannolikt att någon omkom eller blev skadad där uppe. 
Men jag tänkte inte alls på det, jag blev bara glad. Antagligen är det väl en 
reaktion, att man har kommit ifrån det helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag 
var ett idel leende hela jag. (…) Men efteråt var man skitglad, rent ut sagt. 
Man hade ett riktigt glädjerus. Jag vet faktiskt inte varför. Det var den 
känslan man hade.109   

 
Följande skildring får ses som ett exempel att det finns en tendens att soldater som lever under 

kontinuerlig press förvränger över tiden vad som är normalt och deras moral eller värderingar 

kan starkt ifrågasättas: 

 

Ja, det var just en känsla av tillfredställelse som vi alla hade. Som till 
exempel han som sköt. ”Jag har skjutit 200 skott rätt in i dem.” Ungefär, lite 
det här. Det tycker jag också är helt normalt. För att så mycket vi har varit 
med om och man bygger upp den här ilskan att ofta inte kunna agera. (…) 
Man blir… det känns bra på något sätt.110 
 

Det till och med beskrivs att efter att soldaterna har getts en möjlighet att besvara elden var 

stämningen, enligt en svensk soldat: 

 
Mycket hög…precis som man har gjort ett mål i SM-finalen… mycket 
klappar och kramar och dunkar i ryggen.111 
 

Wallenius undersökningar visar att ingen av de intervjuade soldaterna kände någon djupare 

ånger eller moraliska grubblerier, angående att ha besvarat en beskjutning och eventuellt ha 

tagit liv.112 Undersökningar beskriver det som att skjutandet mot fienden hade istället en 

lugnande effekt och hävdar att skjutandet är en mer naturlig rektion än att inte ge besvara 

motståndarens eld.113 

 

En också högst bidragande orsak till känslan av stor frustration var att det enbart var frågan 

om tillfälligheter som avgjorde soldatens öde, vilket Karlsson beskriver i sin bok som att: 
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Slumpen var en stor bov i dramat. Slumpen avgjorde i för hög grad om vi 
skulle bli skadade och man kunde ibland känna sig som en maktlös 
iakttagare mitt i skeendet. Vi hade till uppgift att vistas och verka i en 
mycket fientlig miljö med ett krig som pågick helt in på knutarna.114 

 
Detta intryck av maktlöshet har även sin orsak av att i de fall där FN-soldaterna blev 

beskjutna var det från långa avstånd, upp till kilometrar och då främst av yttäckande vapen.115 

Dessa var inte speciellt precisa vapen så slumpen avgjorde i hög grad var nedslagen hamnade.     

Det finns exempel också på negativa känslor efter en duellsituation men de beror oftast att 

sammanbetet inom gruppen eller mellan chefen och gruppen, inte ha fungerat.116 Givetvis 

fanns det de svenska soldater som inte kände aggression mot någondera parten. Det kändes 

enligt dem lite opersonligt, det var bättre att ta det lugnt och oroa sig mindre.117 

 
 
2.4.3 En jämförande analys.  
 
Kapitlet ovan beskriver de svårigheter som både soldater i Vietnam och Bosnien upplevde. 

Båda konflikterna präglades av att plötsligt bli beskjuten utan förvarning och utan möjlighet 

till att besvara elden, samt den ständiga risken för försåtmineringar eller nergrävda minor, 

vilket var en stor anledning till den omfattande press som uppstod. Den största källan till den 

frustration som soldaterna kände var avsaknaden av en ”synlig” motståndare, det vill säga att 

ständigt vara utsatt för ett diffust hot, vilket var mentalt påfrestande för soldaterna. I många av 

de svenska soldaternas fall fanns stora svårigheter i att kunna få utlopp för uppdämda 

frustration på grund av avsaknaden av en faktisk utpekad motståndare. Problematiken låg 

främst inom de omfattande restriktioner som reglerade våldsanvändning, samt ifall de 

krigförande parterna var samarbetsvilliga eller hade dolda, fientligt inställda avsikter med sitt 

handlande. I Vietnam låg främst svårigheterna i att få den nordvietnamesiske soldaten att visa 

sig och därmed ge den amerikanske soldaten möjlighet att kunna utkämpa kriget på det sätt 

han tränades till. Istället tvingades de amerikanska soldaterna spela efter motståndarens regler, 

vilket de ansåg var mycket frustrerande. USA var en krigförande part, det vill säga att de tog 

en aktiv ställning för Sydvietnam, och hade en väl definierad fiende men också stora 

svårigheter att urskilja dessa ur lokalbefolkningen. Sverige var istället en neutral part i 

området men hade ingen utpekad motståndare, vilket kunde leda till att alla inblandade parter 
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ena dagen var fientligt inställda, för att nästa dag vara vänligt inställda, vilket orsakade 

frustration och förvirring bland soldaterna.  

 

 

Både de svenska och de amerikanska soldaterna fick oftast genomföra defensiva operationer, 

vilket innebär i detta sammanhang att soldaten verkar i en miljö som karakteriseras av en 

överhängande fara, med små möjligheter att kunna påverka sin situation och därmed kan en 

känsla av maktlöshet infinna sig. Offensiva operationer har en högre grad av aktivitet och 

därmed upplevs situationen som påverkansbar av den enskilde soldaten, även om risken för 

liv och hälsa är högre, kan en känsla av kontroll infinna sig.118 Soldaterna måste få uppleva 

någon framgång, det behöver inte vara i strid, som gör att självförtroendet stärks. 

 

Både de svenska och de amerikanska soldaterna hade starka hämndbegär. I Vietnam så fanns 

starka behov av att hämnas sina kamrater och allt runt omkring soldaterna som påverkade 

dem negativt. I Bosnien så beskriver soldaterna att hämndbegären främst var frustrationen 

över det att ständigt bli beskjuten men att inte kunna ”ge igen”, vilket byggde upp en stor 

frustration. Det fanns därför också en rädsla bland soldaterna att denna frustration och ilska 

skulle ta överhanden, att inte kunna kontrollera sig och ge efter för begäret att skjuta tillbaks.   

 
De begränsningar som fanns för både de amerikanska och de svenska soldaterna att besvara 

fientligheterna, försvårade möjligheterna att ge utlopp för de känslor av ilska som fanns när de 

plötsligt blev påskjutna. Både amerikaner och svenskar beskriver att när de väl fick möjlighet 

att besvara elden beskrevs det som en lustfylld och förlösande känsla och speciellt de svenska 

soldaterna hade inte direkt några moraliska funderingar om de möjligtvis hade skadat eller 

dödat någon. Den brittiska generalen Rose, befälhavare för FN-styrkorna i Bosnien, kallade 

svenskarna för ”extremely bloody-minded” och det var känt bland de krigförande parterna att 

svenskarna direkt besvarade elden om dem fick möjlighet.119   

 
 
2.5 Uppfattningen om motståndarna. 

Synen på motståndaren är en påtaglig faktor när det gäller hur respektive soldat uppfattar sin 

situation. Att behöva agera mot en motståndare som uppträder bland civila människor, i civila 

kläder kan vara mycket svårt och påfrestande. Hur hanteras detta enligt soldaternas 
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berättelser? Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur de amerikanska och de svenska 

soldaterna såg på sin motståndare, baserat på deras skildringar?     

 

2.5.1 Amerikanarnas syn på motståndaren. 

På grund av de ogästvänliga och mentalt påfrestande förhållandena som de amerikanska 

soldaterna verkade i, så utvecklades en viss paranoida bland soldaterna, där de såg samtliga 

vietnameser som potentiella fienden.120 I ett krig med utan fronter och med en oklar definition 

angående motståndaren riktades frustrationen även då mot de allierade sydvietnameserna.121  

Menige Thomas Kingsley beskrev den negativa bilden av sydvietnameser, deras allierade 

som: 

 
…mellan oss och de sydvietnamesiska trupperna finns ett bittert hat 
eftersom de har nya vapen och inte vi; och det är vi som går ut i alla de 
förbaskade striderna medan de sitter på arslet hela tiden. Det gör en 
verkligen förbannad.122  
 

Detta utvecklade sig till en rasistisk drivkraft, då det var stora kontraster i mötet mellan de två 

helt olika kulturer, den amerikanska och den vietnamesiska.123 Det kan ses inte minst genom 

alla de öknamn som användes av de amerikanska soldaterna när de syftade på den 

vietnamesiske befolkningen.124 Ännu en anledning till den hatiska attityden gentemot sina 

motståndare låg hos de amerikanska soldaterna själva. Som tidigare framhållits hade gruppen 

som helhet en stark betydelse hos de amerikanska soldaterna och en av de största 

konsekvenserna av en stark gruppsammanhållning mellan dess medlemmar, är att det skapas 

en tydlig ”vi mot dem”-känsla som förstärks på grund av det ständiga yttre hotet som 

soldaterna hade.125 

 

Trots de bittra striderna så kunde det förekomma samtidigt en form av respekt för den 

vietnamesiske motståndaren. Respekt för bland annat uthålligheten och beslutsamheten 

nämndes då Marine Richard E. Marks beskrev fiendesoldaten: 

 
These VC126 are good – they know the country and the terrain; and they are 
fast – one minute they hade you pinned down with carbine fire, and the next 
minute they are gone.127  
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Även Fred L. Brown skriver i ett brev till sin familj: 

 
I have changed my mind about the NVA128. They are tough. Really tough. 
Especially when life is not as much value to them as ours is to us.129 
 

 

2.5.2 Svenskarnas syn på motståndarna. 

På grund av att FN-styrkan hade en strikt neutral hållning gentemot de inblandade parterna i 

konflikten var soldaterna ålagda att följa dessa riktlinjer. Men synen på motståndaren bland de 

svenska soldaterna var ofta respektlöst och vid motgångar var det betydligt enklare att inte 

skilja dem åt, som Jimmy Alftberg beskriver: 

 
Huvudparterna i balkankonflikten bestod i stora drag av bosnierna, 
bosnienserberna och kroaterna. För vår del skulle vi ställas mellan två av 
parternas väpnade styrkor, BiH (bosnierna) och BSA (bosnienserberna). Det 
gemensamma dem emellan var att de var lika goda kålsupare bägge två, det 
skulle vi fatta, varför en strikt opartiskhet skulle råda. Under inga 
förhållanden fick vi favorisera endera parten.130  

 
Pbv-gruppchef Fänrik Ronander beskiver problemen med att vara en soldat utifrån, som i en 

neutral mening skulle behandla parterna likvärdigt men inser svårigheterna med att skilja dem 

åt. Han nämner att ”ena dan serber, andra dan kroater eller muslimer och tillägger: ”eller 

"serbiska kroater, bosniska kroatserber eller muslimska bosnienserber med kroatiskt 

ursprung”.131 Ronander skriver att för honom var alla parter potentiella ”fi” och ansåg att det 

förmodligen var det som gjorde konflikten så svår att få slut på.132 En soldat i Eva Johanssons 

undersökning uttalade sig som att ”ju mer man fick lära sig om konflikten på Balken, desto 

mer förvirrad blev man.”133 FN-soldaten Lars Karlsson uttryckte också en ilska mot de 

inblandade parterna, utan att skilja dem åt: 

 
Bomba dem till stenåldern, tyckte jag, fortfarande aggressiv och väldigt lite 
diplomatisk efter våra äventyr på sjukhuset. Att alla var skyldiga, var ett 
enkelt och lätt tankesätt att ta till sig här nere. Det gjorde livet så mycket 
lättare att leva, det blev mer svart och vitt, det blev vi mot dem, alla 
mörkermän där ute. Vem hade vi hittills kunnat lita på? Ingen! Vem hade 
hittills visat sig konsekvent och korrekt? Ingen!134 
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Stf Plutonchef Magnus Ålerud berättar hur han också var ”hatisk” gentemot de olika parterna 

de sista dagarna innan hemresan. Bland annat på grund av en incident under en eskort då en 

kula hade rispat kinden på honom och de kunde räkna till sju träffar i vagnen, som hade 

avfyrats av någon av parterna.135  

 

Situationen underlättades inte heller av att ju längre tjänstgöringen pågick, desto mer sjönk 

toleransen bland civilbefolkningen gentemot FN på grund av att de förväntningar som fanns 

på FN inte infriades. Incidenter, som att bli bespottade och förödmjukade av befolkningen, 

drabbade FN-personalen.136 FN-soldaten Lars Karlsson beskriver problematiken med 

relationen till civilbefolkningen när de åker genom städer: 

 
Skall man le eller visa ett stenansikte? Oavsett mitt handlingssätt förolämpar 
jag antagligen någon. Antingen tycker någon part att vi hjälper dem för lite 
eller också är vi i vägen med våra nyfikna näsor som vi alltid lägger i blöt. 
Så fort UNPROFOR inte tillförde fysisk eller ekonomisk hjälp på något vis, 
var vi snarare oerhört obekväma att ha inpå knutarna för den ljusskyggare 
kategorin av människor som profiterade på kriget. Det är svårt att vara 
populär överallt och man vet inte heller vem man kan lita på, i detta 
ögonblick, imorgon eller nästa vecka. Inget här är statiskt eller konstant 
utom möjligen hatet mellan vissa människor. 137   

 
I Eva Johanssons undersökning har de svenska soldaterna fått göra tillägg rörande FN-livet 

och där går att utläsa bland annat följande synpunkter angående de olika parterna: 

 
Var mentalt förberedd på oavbruten frustration till följd av parternas 
irrationella agerande. 
 
Lita inte på muslimer (inte på någon av parterna för den delen).138  

 
Men det fanns givetvis de soldater som hade en större förståelse för omständigheterna och 

skriver: 

 
Respektera folket och dess kultur, man är ändå där för att hjälpa. 
 
Ha tålamod med både stridande parter, civilbefolkning och andra FN 
nationer. 
 
Respektera att du är gäst i en annan kultur. Man måste ha en ödmjuk 
människosyn, var inte en Rambo.139 

 

                                                
135 Karlsson 2004, s. 414. 
136 Johansson 1996, s. 37. 
137 Karlsson 2004, s. 437. 
138 Johansson 1996, s. 62. 
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2.5.3 En jämförande analys. 

Både de amerikanska och de svenska soldaterna hade ett komplicerat förhållanden till de 

inblandade parterna i respektive konflikt. I Vietnam så fanns det en väldefinierad motståndare 

men på grund av den formen av gerillakrigföring som Nordvietnams soldater utövade, så 

innebar det att det fanns ett visst stöd från civilbefolkningen, vilket tyvärr ledde till att det 

fanns de amerikanska soldater som hade svårigheter att särskilja fiendesoldat en gentemot en 

”vanlig civilperson”. Frustrationen var därmed stor, på grund av att man hade en osynlig 

motståndare, inte bara i djungeln utan då även i de byar som misstänktes stödja Nordvietnam. 

De motgångar som mötte de amerikanska soldaterna, bland annat frustrationen av att utkämpa 

ett orättfärdigt krig, svagt stöd hemifrån USA, sättet att genomföra kriget gjorde de sårbara 

med mera, ledde till en ilska som riktades även mot deras egna allierade. Synen på de 

sydvietnamesiska soldaterna var negativ och den allmänna bilden var att de inte uppfyllde sin 

del av kriget.  

 

Det går att se vissa likheter till de svenska soldaternas berättelser angående förhållanden till 

de inblandade parterna i Bosnien. På grund av att de befann sig i en situation där samtliga 

inblandade krigförande parter såg på FN-trupperna som ett hinder, kunde de bli utsatta för 

beskjutningar från alla sidor och därefter höra dem skylla på varandra, vara hotfulla vid 

vägposter samt att svenskarna fick se hur de behandlade civilbefolkningen, kunde leda till en 

ilska bland soldaterna som tillslut inte skiljde på de olika parterna. På grund av den komplexa 

miljö som fanns i Bosnien, då också civilbefolkningen med olika etiska ursprung bodde 

tillsammans, bespottade vissa FN medan andra välkomnade dem med öppna armar. Detta 

innebar en förvirring som kunde leda till svårigheter men relationerna till civilbefolkningen 

var i allmänhet goda. Bland de svenska soldaterna förekom det därmed en förvirring och ilska 

gentemot samtliga parter, och som de amerikanska soldaterna, så blev synen på de inblandade 

krigförande parterna att alla var lika mycket skyldiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
139 Johansson 1996, s. 62. 
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3. Sammanfattning och diskussion 

 

Att frivilligt åka till ett område som präglas av död, sårade, lidande och livshotande 

situationer kan synas som ytterst märkligt. Jag hävdar att det beror på vad det är som 

motiverar soldaten att åka iväg på tjänstgöring. Det är i denna undersökning lämpligt att 

indela dessa i ”yttre faktorer” och ”inre faktorer”. Med yttre faktorer menar jag sådant som 

påverkar utifrån, såsom politik, media, pengar, släkt och vänner, medan inre faktorer syftar till 

att soldaten till exempel söker spänning, behovet av att testa sig själv och uppleva något 

utöver det vanliga. Vid en jämförelse mellan de svenska frivilliga i Bosnien på 90-talet och de 

amerikanska frivilliga i Vietnam på 60-talet, kan man konstatera att de påverkades av både 

yttre och inre faktorer, av vilka de yttre faktorerna redovisas först. 

 

3.1 Yttre faktorer. 

Det återfanns hos både de svenska och de amerikanska soldaternas berättelser att inom de 

yttre faktorerna fanns det politiska anledningar till att tjänstgöra i både Vietnam och Bosnien. 

De amerikanska soldaterna var dock mer präglade av den förda politiken i 60-talets USA, då 

Truman-doktrinen skulle förhindra de kommunistiska krafterna från att ta över världen. De 

amerikanska soldaterna drevs då av en mer patriotisk känsla och motivering än vad 

svenskarna gjorde. En yttre anledning var där istället att ingå i ett svenskt FN-förband i syfte 

att kunna stabilisera den kaotiska situationen i Bosnien och kunna ge civilbefolkningen skydd, 

mat och hjälp med återuppbyggnad. Det går därmed att konstatera att även om de politiska 

motiven skiljer sig så åt, så spelar de en roll i varför soldaterna valde att åka till ett 

krigsdrabbat område. På grund av den förda politiken så var de amerikanska soldaterna mer 

inställda och mentalt förberedda på att de skulle möta en ren krigssituation medan de svenska 

soldaterna var mer inställda på ett fredsbevarande uppdrag. Problemet i Bosnien var att det 

inte fanns någon fred att bevara när de anlände.    

 

En annan yttre faktor var det arv som fanns sedan tidigare. USA hade ett arv av att 

framgångsrikt utkämpat tidigare krig, vilket innebar att de amerikanska ungdomarna var 

präglade av veteraners historier om hjältemod, uppoffringar, kamratskapet och så vidare. 

Denna yttre faktor fanns inte hos svenskarna då Sverige inte har en sådan konfliktfylld 

historia och därmed inte lika drivna av denna typ av påverkan. Därmed fanns det gällande 

arvet en markant skillnad mellan de svenska och de amerikanska soldaternas berättelser. 
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Även en yttre faktor i form av media spelade sin roll och då får man intrycket att 

amerikanarna var mer påverkade av film och TV än svenskarna. Det pågick med all 

sannolikhet en glorifiering av kriget och filmer med främst Andra Världskriget-tema var 

särskilt populära. Detta förstärktes även av att många amerikanska soldater från tidigare 

konflikter hade berättelser som ”bekräftade” innehållet i dessa filmer. Svenskarna hade en 

påverkan av media men den bidrog mer till att lockas av själva äventyret. Det var även mer 

tilltalande att åka och tjäna lite pengar än att vara hemma och sysslolös, utan några direkta 

alternativ. Denna jämförelse, avsett till den första frågeställningen, visar därmed att sett till de 

yttre faktorerna finns det vissa likheter men att skillnaderna är desto större mellan de 

amerikanska soldaterna och de svenska soldaterna motiv till att åka. 

 

3.2 Inre faktorer. 

I den fortsatta undersökningen visar resultatet att bland de inre faktorerna finns det mer 

gemensamt än de yttre faktorerna. Det vill säga att själva upplevelserna och uppfattningarna 

om olika händelser innehåller flera likheter i soldaternas berättelser. Både de amerikanska och 

de svenska soldaterna motiverade tjänstgöringen ofta med att få uppleva äventyr och spänning 

utöver det vanliga. Man skulle råka ut för situationer som gjorde att de kunde genomföra det 

enligt den det ultimata självtestet, elddopet.  

 

Elddopet var något som majoriteten av både de svenska och de amerikanska soldaterna 

strävade efter. Det fanns en önskan om att få bli utsatt för en livshotande situation i syfte att få 

se ifall man klarade den oerhörda press det innebar att bli beskjuten. Det var också viktigt att 

genom detta få respekt, både bland de där hemma och kamraterna i gruppen, att visa att man 

kan utföra sina uppgifter oavsett vad som hände. Speciellt för de amerikanska soldaterna, som 

värdesatte sin grupp mer än vad svenskarna gjorde, så var det extra viktigt att visa att man dög 

för sina kamrater. De amerikanska soldaterna nämner också en form av manlig ritual, att gå 

från att vara pojke till man, men denna syn på elddopet nämns inte alls i intervjuerna med de 

svenska soldaterna. Där ser man det inte som att man har blivit ”manligare” efter elddopet 

utan det handlade mer om att ha upplevt det och fått ett ökat självförtroende och respekt. I 

Sverige finns det inte samma förhållningsätt till begreppet manlighet då definitionen är 

väldigt diffus och sällan använt. Likaså nämndes aldrig begreppet ”krigshjälte” bland de 

svenska soldaterna, vilket återfanns ett flertal gånger i de amerikanska soldaternas berättelser. 

En stark anledning till att man inte utnämner svenska krigshjältar är att det inte finns någon 

erfarenhet av krig och ordet hjälte kopplas inte ihop med en svensk soldat som utför det jobb 

som han är tränad för, även om han riskerar sitt liv vid olika tillfällen. En soldat förtjänar dock 
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att kallas hjälte då han utför något utöver det som kan krävas av honom och att det samtidigt 

innebär att liv räddas. Amerikanarna har dessutom alltid glorifierat och hyllat de krigshjältar 

som har utfört ett hjältedåd med ceremonier, medaljer och så vidare. Den traditionen finns 

inte lika utbredd i Sverige och därmed så talas det inte ofta om krigshjältar. 

 

Svenskarna var då mer präglade en form av osårbarhetskänsla, vilket kunde innebära att de 

tog större risker som kunde så negativa konsekvenser. Attityden, att ”det händer inte mig”, 

fanns inte uttryckt på samma sätt hos de amerikanska soldaternas berättelser. Dels på grund av 

att de hade förluster bland sina förband, samt att de kände sig mer exponerade i de sätt de 

bedrev krig i Vietnam. De svenska soldaterna hade också en känsla av exponering då de 

patrullerade och eskorterade olika transporter, men samtidigt färdades de i fordon som kunde 

klara flera olika vapentyper och därmed så växte denna osårbarhetskänsla fram. Jag tror 

dessutom att det är lite typisk svensk ignorans som ledde till denna attityd vid de första 

kontakterna med striden. Med detta menar jag att soldaternas uppfattning om att bli sårad, till 

och med dödad, var mycket verklighetsfrämmande då de kom från det trygga Sverige, vilket 

då ledde till att det inledningsvis var en hög grad av risktagande. Det går därmed att 

konstatera att det fanns mycket gemensamt i de svenska och de amerikanska soldaternas 

berättelser i deras strävan och anledningar till att söka detta elddop.   

 

Mod och rädsla förekom bland soldaterna i både Vietnam och Bosnien. Att både de svenska 

och de amerikanska soldaterna upplevde en hög grad av diffust hot berodde på att de kunde 

bli utsatta för en plötslig beskjutning, utan att ha fått någon som helst förvarning, vilket var 

mycket påfrestande. I dessa situationer var det då mycket viktigt för både amerikaner och 

svenskar att kunna behärska sin rädsla och inte tappa kontrollen över sig själv. Det är i sådana 

situationer som människan återgår till gamla överlevnadsinstinkter, kämpa eller fly, och 

soldaten som känner stark rädsla ställs inför ett dilemma, då det blir en inre konflikt om 

huruvida han eller hon ska fly eller utföra sin plikt som soldat. Det finns även tendenser att de 

amerikanska soldaterna var generellt sett mer öppna angående sin rädsla och var mer 

medvetna om dess konsekvenser. De svenska soldaterna uttrycker inte, trots livshotande 

situationer och skadade svenskar, rädsla på samma sätt. Svenskarna hade generellt sett en mer 

individuallistisk syn på mod och gruppen var mer underordnad. Amerikanarna betonade mer 

gruppen som den största faktorn till att man kunde behålla modet och fullgöra sin plikt. Så 

även om synen på hur man skulle hantera rädslan skilde sig mellan de amerikanska och de 

svenska soldaternas berättelser så var det ingen tvekan viktigt det var att kunna kontrollera sig 

i alla situationer.  
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I Vietnam låg problemen i att de amerikanska soldaterna befann sig i en djungelmiljö och fick 

inte utkämpa kriget på det sätt som skulle leda till framgång. Eftersom både de amerikanska 

och de svenska soldaterna var inblandade i defensiva operationer så var möjligheterna att 

kontrollera sin situation mindre och många amerikaner upplevde att de inte fick uppleva några 

framgångar. De såg sällan sin motståndare och blev utsatta för bakhåll utan någon förvarning. 

Problemen för soldaterna i Bosnien var av samma natur, då de exponerade åkte väl synliga i 

deras vitmålade fordon mitt emellan de krigförande parterna på kullarna och utsattes ständigt 

för fientliga handlingar, utan att ha någon möjlighet att kunna besvara fientligheterna. Detta 

innebar att de fientligt inställda parterna i respektive konflikt hade initiativet och kunde 

därmed styra skeendet, vilket gjorde att soldaterna kände en oerhörd uppdämd frustration och 

hämndbegär. Soldaterna kunde således inte styra över sin situation på det sätt de var tränade 

och förberedda på. 

 

När väl tillfälle gavs att kunna besvara elden, beskriver både svenskar och amerikaner hur det 

var en härlig och befriande känsla. Det var ett sätt ge utlopp för sin frustration och bland 

svenskarna handlade inte främst om att döda utan mer om att mest få skjuta tillbaks och kunna 

visa att man menade allvar med sin närvaro. Amerikanarna drevs mer av ett hämndbegär än 

svenskarna på grund av att de hade mer förluster och även andra faktorer, som till exempel 

synen på att Vietnamkriget var ett orättfärdigt krig hemma i USA, gav ännu mer frustration 

och därmed ett behov att få utlopp även för detta. Vid denna jämförelse får man därmed 

intrycket att, trots skillnader i de yttre faktorerna, finns det intressanta likheter i de inre 

faktorerna. Både de amerikanska och de svenska soldaterna betonar bland annat hur viktigt 

det var att kunna behärska sin rädsla och därmed ha modet att kunna kontrollera sig själv 

under strid.  

 

Både i Bosnien och i Vietnam fanns problemet att hotbilden var diffus och förvirrande. I 

Vietnam fanns det en klart definierad fiende men på grund av att det var gerillakrigföring de 

mötte så innebar det att Nordvietnam hade ett visst stöd bland ”vanliga” bybor och ofta blev 

det en kamp utan tydliga gränser mellan civilbefolkning och motståndare. På grund av det 

delade den amerikanske soldaten in alla vietnameser i samma fack och därmed var han 

fientligt inställd till samtliga, det var lättast så helt enkelt. Det förekom därmed även 

aggressioner gentemot sina egna allierade, Sydvietnam, och kulturkrocken kunde innebära 

problem. Situationen angående ett komplicerat förhållande till de inblandade parterna fanns 

också i Bosnien. Det fanns inga uttalade motståndare men de blev ständigt motarbetade och 
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vilka som var vänligt eller fientliga inställda kunde vara mycket förvirrande. Att bli beskjuten 

av olika parter för att därefter höra att de beskyller varandra, kunde leda till att de svenska 

soldaterna till slut inte gjorde någon åtskillnad utan såg det som att det var ”vi och dem”, 

världen blev så mycket enklare då, alla var skyldiga. Därmed går det att utläsa att både 

soldater i Vietnam och soldater i Bosnien blev fientligt inställa till de stridande parterna 

oavsett sida och det berodde på att det blev enklare att kunna agera som soldat. Det blev ”vi” 

och ”dem” för både amerikanare och svenskar. Det ligger i den mänskliga naturen att sträva 

efter att förenkla en komplex verklighet och speciellt då insatserna kan vara så höga som fara 

för liv och hälsa. Detta ”vi och dem”-fenomen förstärks också av att de amerikanska och de 

svenska soldaterna befann sig i områden som inte påminde om sitt hemland eftersom det i 

Vietnam och Bosnien fanns en annan kultur, traditioner och så vidare. Skillnaderna var för 

stora helt enkelt för att kunna identifiera sig med innevånarna och därmed fanns det 

kontinuerligt en viss distans som växte ju mer soldaterna blev motarbetade och frustrationen 

tilltog.   

 

Jag anser att denna undersökning har visat att det är möjligt att jämföra två till synes helt olika 

konflikter med fokus på just soldaten och hans skildringar om sin situation. I konflikter där 

soldaten, människan, hamnar i plötsliga situationer som kan innebära fysisk och mental skada, 

upplever ständiga motgångar eller lever under ett konstant, diffust hot, kommer att i stort sett 

reagera likadant. Självklart kan kultur och religion ha en betydande roll i dessa uppfattningar 

men ifall krig analyseras långt tidigare i historien så anser jag fortfarande att de inre 

faktorerna hos soldaten fortfarande går att känna igen, oavsett tid och rum. De amerikanska 

och de svenska soldaterna hade, trots skillnader i de yttre faktorerna, flera gemensamma 

uppfattningar som går att tolka ur deras berättelser. Det fanns en generell gemensam syn på 

mod och rädsla, elddopet, respektive motståndare och så vidare.  

 

Varför söker sig då unga män och kvinnor till tjänstgöring i konfliktfyllda områden? Kanske 

beror det bland annat på det som FN-soldaten Lars Karlsson beskriver:  

 
Det jag fortfarande idag kommer på mig själv att ibland längta efter är något 
som inte längre finns. Det jag saknar och lite naivt söker är antikens och de 
homeriska krigarnas ideal: styrka, stolthet, kamratskap och den osjälviska 
och uppriktiga lojaliteten. Gammaldags dygder, idag sällsynta, bortglömda 
och omoderna…140      
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