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Förord 

Ett stort och varmt tack till mina informanter, utan vilkas tillmötesgående medverkan den 

föreliggande undersökningen inte hade varit möjlig att genomföra.  

Tack så mycket!  



 

Abstract 

The main purpose of this study is to show how narrative can be understood as cultural 

practice, how it can be said to function both internally and externally, and to ask questions 

about how the narrating subject, through the organizing of narrative, positions it self and 

mediates between the different discoursive contexts of which it is a part. This is done by an 

analisys of how six swedish soldiers tells the tale of how they came to choose a military carrer 

and why they have served or want to serve in peace-keeping missions abroad. The source 

material is primarily collected through unstructured interviews with theese soldiers, but also 

through textual analysis of a soldier blog. Theoretically the study draws on a combination of 

the discourse theory of Michel Foucault, narrative theory, Richard Jenkins theory of the 

internal-external dialectic of identifikation and intersectionality to construct a framework that 

allows the narratives to be deconstructed and understood as discoursive products of both the 

military contexts as such and the larger cultrual context that surrounds it. The conclusions of 

this study suggests that the organizing of soldier narratives are a complex and multifaceted 

process, in which the soliders must balance between the ideals, values and norms of the 

military context while also taking into account how society at large views and interprets the 

practices and forms of military life. It is also argued that the construction of swedish national 

identity during the second half of the twentieth century, which put a large emphasis on 

civilian modernity and neutrality rather than on the military, when combined with the 

previously implemented conscript system, creates a discourse in which it is hard to make 

sense of the choice to voluntarily become a part of the military context.  
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Inledning 

Att den här uppsatsen kom att behandla just det den behandlar har två huvudsakliga orsaker. 

För det första rör det sig om en grundläggande nyfikenhet inför soldatyrket och det militära 

som sådant. Varför väljer vissa att bli soldater? Varför lockar yrket dem och inte andra? Till 

inte så liten del kan mitt intresse för den här frågan sannolikt spåras till den stundtals mycket 

infekterade och politiserade debatten kring den svenska insatsen i Afghanistan, i vilken 

soldaterna ofta porträtterats som antingen potentiella folkmördare eller hjältar. Samtidigt har 

de senaste årens avveckling av värnplikten gjort det än mer relevant att ställa frågor likt dessa, 

att undra över vilka det är som söker sig till det nya yrkesförsvaret och varför de gör det. 

Försvarsmaktens förändrade organisation aktualiserar dessutom frågor kring det militäras 

position i det moderna svenska samhället. För det andra finns där ett intresse för berättelser 

och berättande, en vilja att se det som mer än bara det som följer på frasen ”det var en 

gång…” Jag vill helt enkelt undersöka hur berättandets formativa och konstituerande 

egenskaper kan ta sig uttryck i en konkret empirisk situation. Soldatyrket och de frågor som 

jag har kring detta får alltså i någon mån utgöra ramen för en vidare undersökning av hur 

berättande kan förstås i bred bemärkelse.  

Syftet med den här uppsatsen är att genom soldaters berättelser om sitt yrkesval undersöka 

hur berättade kan förstås som kulturell praktik, att i bred mening genomlysa vilka olika 

funktioner som berättande kan sägas fylla vad gäller individuella subjekts förhållande till och 

deltagande i en större kulturell kontext. Jag ämnar dessutom undersöka hur berättelser kan 

fungera medlande mellan olika kontexter, hur mina informanters berättande sker dels internt 

men även externt, och alltså inte bara bör förstås som en produkt av den militära kontexten 

som sådan. Av vikt blir också att skissera en bild av det diskursiva utrymme som soldaternas 

berättelser är en del av. Ytterligare ett syfte är att söka svar på frågan varför mina informanter 

valt att söka sig till Försvarsmakten och utlandstjänstgöring. 

 

Tidigare forskning 

På många sätt är den modernhistoriska och samtida militära kontexten i Sverige relativt 

outforskad. Detta gäller i synnerhet om man bortser från den forskning som ställt frågor om 

det militära och genus, då den tidigare forskningen främst har intresserat sig för sådant som 

rör det militära som arena för genuskonstruktion och jämlikhetssträvanden. Ett exempel på 
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detta är Fia Sundevalls avhandling Det sista manliga yrkesmonopolet, där hon undersöker hur 

militärt arbete genuskodats i Sverige under perioden 1865 till 1989. Ett annat är 

organisationsforskaren Alma Persson, som i sin avhandling Changing boundaries, defending 

boundaries studerar hur omställningen från nationellt invasionsförsvar till internationellt 

insatsförsvar har påverkat genusrelationerna inom Försvarmakten. Ett något bredare grepp tar 

etnologen Susanne Wollinger när hon, i avhandling Mannen i ledet, följer en kull värnpliktiga 

vid ett svenskt artilleriregemente i syfte att undersöka sociala och kulturella aspekter av 

värnpliktens vardag. Om vi lyfter blicken något från det militära som kontext och tar med 

forskning som undersökt sambandet mellan den svenska kulturella kontexten och krig, finns 

exempelvis historikern Kim Salomons En femtiotalsberättelse. I denna studerar han hur det 

kalla kriget påverkade den svenska populärkulturen under 1950-talet. Forskning som i bredare 

mening undersöker hur det militära kan förstås som kulturellt fenomen saknas med andra ord 

till stor i Sverige. Den här uppsatsen kan därmed ses som en första ansats att ställa frågor av 

en natur som sällan ställts till den svenska kontexten.   

 

Om berättande som kulturell praktik – teoretiska utgångspunkter 

Först och främst behöver vi säga något om diskursbegreppet, detta inte minst då det torde 

höra till de, om inte mest diffusa, så åtminstone de mest diffust använda begreppen inom den 

humanistiska vetenskapen. Min utgångspunkt är enkel; med diskurs syftar jag på det 

symboliska system för meningsskapande som omgärdar alla kulturella uttryck, praktiker och 

företeelser.
1
 Det rör sig alltså om mer än bara talet om en viss företeelse. Snarare handlar det 

om hur denna företeelse konstitueras genom språket, hur den blir begriplig och meningsfull, 

hur den ges en viss innebörd och hur den görs möjlig att förhålla sig till. I detta följer jag i 

stor utsträckning den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucaults tolkning av 

begreppet och menar alltså följaktligen, som filosofen och översättaren Mats Rosengren 

uttryckt det, att diskursen är ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”
2
, 

snarare än endast dessa yttringar i sig. Diskurser är alltså i den här betydelsen att förstå som 

                                                 
1
 Jfr t.ex. Paulina de los Reyes & Lena Martinsson, Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på 

o(jäm)likhetsskapande (Studentlitteratur, Lund 2005) s. 11 
2
 Michel Foucault, Diskursens ordning – Installationsföreläsning vid Collége de France den 2 december 

1970(Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1993(1971)) s. 57 
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formativa snarare än deskriptiva. De konstituerar, de får något att framträda, snarare än enbart 

beskriver det som redan framträtt.
3
  

När jag talar om mina informanters diskursiva förutsättningar att berätta en viss typ av 

berättelse om sig själva, vill jag alltså peka på hur de symboler och uttryck som de har till sitt 

förfogande hänger samman med den kontext i vilken de önskar göra sig själva begripliga. Vi 

behöver dock också förhålla oss till hur den militära kontexten och dess olika diskurser står i 

relation till andra kontexters diskursiva tolkningar av det militäras former och uttryck. Vi kan 

därför inte nöja oss med att endast undersöka mina informanters berättande i förhållande till 

den militära diskursen, utan vi måste dessutom fråga oss hur detta berättande hänger samman 

med hur andra kontexters diskurser talar om det militära och soldatyrket. I detta är jag 

inspirerad av den intersektionella teoribildningens fokus på hur begripliga subjekt 

konstitueras i skärningspunkten mellan olika diskursiva kategorier. Detta innebär att en 

kategori som exempelvis kön är beroende av en mängd andra kategorier för att bli förståelig, 

såväl analytiskt som till vardags, eller, annorlunda uttryckt, att diskurser om kön även 

aktualiserar eller vävs samman med diskurser om exempelvis ras, ålder, handikapp, och så 

vidare.
4
  

Även om den intersektionella teoribildning främst använts av forskare som bedrivit olika 

former av kategorikritisk forskning (exempelvis genusforskning), vill jag påstå att dess 

utgångspunkter i allra högsta grad är relevanta för alla ansatser som på något vis berör 

förhållandet mellan subjekt och diskurs. I min egen ansats menar jag att det sätt på vilket 

soldatyrket framträder i mina informanters berättelser måste förstås i relation till i vilka 

kontexter de agerar som berättare och vilka olika diskurser som de därmed har att förhålla sig 

till. Precis som tal om kön alltid är intrasslat i tal om andra kategorier, betraktar jag alltså 

mina informanters tal om soldatyrket och det militära som ständigt uppblandat med hur dessa 

företeelser konstitueras av de diskurser som de befinner sig inom. Den intersektionella 

ansatsens premisser, att världen så att säga blir till där olika kategorier/identifikationer förenas 

ligger därför till grund för hur jag förstår berättande som onto-formativ
5
 handling, och jag 

                                                 
3
 Se t.ex. Foucaults diskussion kring sexualitet och kön i Sexualitetens historia – Band 1: Viljan att veta 

(Daidalos, Göteborg 2002(1976)) s. 112-114, 150-153 
4
 Se t.ex. Nina Lykke ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift 2003:1 s. 47- 54 
5
 Begreppet kommer ursprungligen från den tjeckiske filosofen Karel Kosík och syftar på det sätt på vilket 

mänsklig praxis i bred mening gör det möjligt för oss att förhålla oss till världen som sådan. Kosík menar att det 

bara är genom konstruktionen av den mänskliga verkligheten som vi kan närma oss verkligheten utanför det 

mänskliga. ”Praxis, i vilken den mänskliga verkligheten skapas, är samtidigt en process som blottlägger 

verkligheten och världsaltet i sitt vara.” (Karel Kosík, Det konkretas dialektik – en studie i människans och 
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menar följaktligen alltså att verkligheten så som vi erfar och möter den konstitueras i 

skärningspunkten mellan olika diskursers berättelser om eller tolkningar av vad det innebär att 

vara i världen. Här är det också viktigt att göra en distinktion; när jag talar om berättelser 

menar jag de sammansatta utsagorna, de diskursivt formade tolkningarna av världen och oss 

själva. När jag talar om berättande syftar jag på de praktiker som konstituerar dessa utsagor. 

Då jag närmar mig mina informanters berättelser betraktar jag dem alltså som produkter av 

flera kontextuella diskursers sammanvävning och jag har här valt att fördjupa de 

grundläggande antaganden jag presenterade ovan genom att använda det koncentrerade 

berättelseteoretiska perspektiv som Graham Dawson tillämpar i studien Soldier Heroes, en 

undersökning av hur sambandet mellan populärkulturella berättelser om den hjältemodige 

soldaten och maskulinitet kan förstås. I korthet tar Dawsons som utgångspunkt att berättande 

inte bara ger oss en möjlighet att förstå och hantera det temporala utan att det dessutom är att 

betrakta som det sätt på vilket vi förenar det temporala med det spatiala för att konstruera 

såväl oss själva som en begriplig och beboelig värld. Engelskans ”to compose”, med sin 

dubbla betydelse av både att tillrättalägga och att lugna, får symbolisera två grundläggande 

egenskaper hos berättandet. Å ena sidan organiserar, tillrättalägger och ordnar det händelser, 

upplevelser och erfarenheter i stringenta och logiska enheter, det vill säga de utgör grunden 

för vår förståelse av världen och oss själva. Å den andra sidan gör berättandet det möjligt för 

oss att hantera sådant som skaver, som stör stringensen och de logiska sambanden. Med andra 

ord blir det ett sätt för oss att hantera det faktum att världen är kaotisk och motsägelsefull, och 

därför endast motsträvigt går med på våra försök att skapa ordning och reda.
6
  

För det berättande subjektet blir händelser och erfarenheter genom berättandet uppblandat 

med fantasier, rädslor, förhoppningar, förväntningar, idealbilder, och så vidare.  Det finns i 

detta inga givna berättelser, eller, kanske snarare, det finns i detta ett oändligt antal möjliga 

berättelser. När det berättande subjektet väljer vad som ska inkluderas och vad som ska väljas 

                                                                                                                                                         
världens problematik (Röda Bokförlaget, Göteborg 1978(1963)) s. 196-197  Även sociologen Raewyn Connell 

har använt begreppet för att tala om hur maskulinitet manifesterar sig i världen genom praxis och därmed ligger 

till grund för världen så som vi upplever den. (Se t.ex. Raewyn Connell, Maskuliniteter (Daidalos, Göteborg 

2008(1995)) s. 107-108 Den spänning mellan det mänskligt konstituerade och det materiellt verkliga som i första 

hand kan identifieras i Kosíks ursprungliga definition (men som även Connell till viss del kan sägas föra vidare) 

har jag valt att tona ned i min egen användning av begreppet. Jag vill ställa Kosík på huvudet och tala om det 

materiella som avhängigt den mänskliga praktiken, snarare än om den mänskliga praktiken som det sätt på vilket 

vi kan nå insikt om verklighetens sanna betingelser. Istället vill jag betona det diskursivas dominans över det 

materiella, så till vida att våra möjligheter att ta oss an världen och det som finns i den styrs av det språkliga 

betecknandet. Diskurser är alltså, i min mening, onto-formativa då de konstruerar den värld vi lever i, snarare än 

ger oss sanna insikter om hur denna ter sig utanför vår påverkan. 
6
 Dawson 1994, s. 22-23 
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bort konstruerar det också i någon mån sig självt genom det som Dawson kallar ”subjective 

composure”
7
. Han menar vidare att detta är i allra högsta grad beroende av socialt 

erkännande. Det vill säga, berättelserna vi fogar samman om oss själva och världen måste ges 

legitimitet av det sociala sammanhang i vilket vi befinner oss. Detta innebär att våra 

berättelser är intimt sammanlänkade med andras diton och att det alltså för varje kulturell 

kontext kan sägas existera vissa diskursiva förutsättningar för att berätta meningsfulla, 

begripliga berättelser och, i förlängningen, genom identifikation med på förhand 

tillhandahållna subjektspositioner, konstruera oss själva som om vi var logiska, stringenta och 

”naturliga” subjekt.
8
 Det vill säga, ett konstruktionsarbete som döljer sin egen existens. Vissa 

berättelser blir alltså enklare att berätta och framstår därmed som mer självklara än andra då 

de använder sig av diskursivt erkända uttryck och symboler.
9
 En viktig aspekt av detta är 

alltså, som sagt, hur berättelsen vi berättar om oss själva hänger samman med den kulturella 

kontext vi befinner oss i.  

Detta aktualiserar dessutom en teoretisk problematik rörande hur relationen mellan 

individuella och kollektiva berättelser ska förstås. Det sociala erkännande som Dawson talar 

om innebär de facto att vi på något vis måste hantera varför vissa berättelser är lättare att 

berätta än andra och varför vissa subjektspositioner förefaller vara mer ”naturliga”. Det är här 

som jag menar att vi måste ta den intersektionella ansatsen i beaktande. Vi måste helt enkelt 

betrakta människor som del av en mängd parallella och korsande diskurser, och anta att de 

internaliserar en mängd olika, ibland motstridiga, subjektspositioner samtidigt. Vi blir också 

tvungna att förhålla oss till inte bara att vissa berättelser blir mer godtagbara än andra utan 

dessutom till hur dessa godkända berättelser förhåller sig till de som inte godkänns, inte minst 

när det sker i en och samma individs berättelse. I någon mån aktualiseras med andra ord 

frågor som rör makt, normer och förhållandet mellan olika diskurser och diskursiva nivåer.   

                                                 
7
 Begreppet är svåröversatt då det bygger på den dubbla betydelsen hos ”to compose ” som jag diskuterade ovan.  

8
 Dawson 1994, s. 22-23 Jfr Judith Butlers tankar om den heterosexuella matrisen i Genustrubbel (Bokförlaget 

Daidalos AB, Göteborg  2007(1990) ) se t.ex. s. 218-221 
9
 Just hur detta sker kan med fog sägas vara en av den diskursteoretiska ansatsens allra mest svårutredda frågor. 

Jag vill dock, återigen, luta mig mot Foucault och hans skissering av hur indirekt diskursiva maktutövning kan se 

ut. Den springande punkten i detta resonemang är att makten så att säga vilar på dem som de utövas på, det vill 

säga bygger på att dessa internaliserat maktutövningens former, uttryck och tal, och att det alltså inte finns någon 

utövare i fysisk mening. Makten ligger därför i själva yttringarna och praktikerna som sådana, vilket också ger 

vid handen att motstånd och makt blir intimt sammanvävda. Diskursiv makt handlar ytterst om kunskap, om att 

reglera de sätt på vilka man kan göra sig begriplig, om tolkningsmakten som så att säga ligger till grund för hur 

vi erfar världen och oss själva. Makten, liksom motståndet är därmed statt i ständig förändring, låst i ett 

kontinuerligt betydelsernas spel. ”Makten är överallt; inte för att den omsluter allt, utan därför att den kommer 

överallt ifrån” (Foucault 2002, s. 103) För en bra ingång till Foucaults maktbegrepp, se Övervakning och straff – 

fängelsets födelse (Arkiv förlag, Lund 2003(1975)) del III, kap 3. För vidareutveckling, se Foucault 2002, s. 104-

107 
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Om vi nu hävdar att det, åtminstone i någon mån, finns en övergripande, ”stor” berättelse om 

vad soldatlivet, den militära kontexten och krig är, innebär och bör vara menar jag att vi också 

måste se hur enskilda deltagare, förstådda som såväl mottagare som återberättare, förhåller sig 

till denna. Till yttermera visso aktualiserar detta en rad frågor som rör identifikation, inte 

minst vad gäller den individuella berättelsens förhållande till det eller de kollektiv som det 

berättande subjektet är en del av. Vi behöver ta fasta på Dawsons tal om betydelsen av socialt 

erkännande och förena det med de lärdomar man kan dra av det intersektionella perspektivets 

grundläggande utgångspunkter, det vill säga att det aldrig handlar om bara ett erkännande 

utan flera, att vi hela tiden måste förhålla oss till olika förväntningar och föreställningar kring 

”rätt” sätt att söka godkännande. Ett sätt att göra detta är att tillämpa sociologen Richard 

Jenkins tankar om den kollektiva identifikationens dialektik. 

I korta drag menar Jenkins att identitet
10

 bör förstås processuellt, det vill säga som en ständigt 

pågående process av identifikation och kategorisering. Den stora poängen här är just det 

dialektiska, att det inte rör sig om först det ena, sedan det andra i sekvens, utan att det istället 

handlar om en samtidig sammanvävning av den egna identifikationen med olika kollektiv och 

den kategorisering in i olika kollektiv som sker utifrån. Att av andra bli identifierad som 

tillhörande det ena eller det andra kollektivet och att själv identifiera sig med detta blir alltså 

av lika stor vikt, vilket även gäller för det omvända fallet; att identifiera vilka kollektiv andra 

tillhör är en viktig del i den individuella identifikationsprocessen.
11

 Det dialektiska 

förhållandet mellan identifikation och kategorisering kan, menar jag, ses som en bärande del 

av det som Dawson benämner ”subjective composure” och det knyter dessutom samman det 

med den kontext som omger det berättande subjektet, det vill säga med det sociala 

erkännande som krävs för att berättelser ska kunna passera som godkända. Den kollektiva 

identifikationsprocess som Jenkins talar om kan mycket väl förstås som just strävan efter att 

passera, efter att den berättelse som vi berättar om oss själva och vår plats i världen ska 

erkännas som legitim och förståelig av de kollektiv vi är del av och de kontexter vi beträder. 

Kort sagt handlar det om hur en diskursiv ordning konstrueras, rekonstrueras och 

dekonstrueras genom ”subjective composure” och strävan efter socialt erkännande.  

Man bör också ifrågasätta i vilken utsträckning det är fruktbart att tala om just en stor 

berättelse om soldatyrket eller den militära kontexten (eller för den delen, om någon kulturell 

                                                 
10

 Jag kommer fortsättningsvis att tala om identifikation snarare än identitet, då jag, liksom Jenkins, menar att det 

bättre belyser företeelsens processuella realitet. Det är dessutom det en tydlig distansering från andra, mer 

substantivistiska identitetsteorier. 
11

 Richard Jenkins, Social Identity (Routledge, London & New York 2008(1996)) s. 46-47, 105, 109-110 
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företeelse överhuvudtaget). Bör vi kanske inte snarare ta till utgångspunkt att det rör sig om 

flera stora berättelser, som existerar parallellt, sammanvävt och dialektiskt? Detta beror på 

vad vi menar med stora berättelser. Min utgångspunkt här är att en stor berättelse är en 

berättelse som förenar och anammas av en mängd berättande subjekt, att det rör sig om ett 

mer eller mindre allmänt erkänt eller känt svar på frågan ”Vad är … ?” Man skulle alltså 

kanske kunna benämna dem hegemoniska berättelser, men jag menar att detta i allt för hög 

grad skulle implicera dominans och underordning. För även om vissa berättelser, eller om 

man så vill vissa svar, både är enklare att berätta och innehar en form av 

kontextöverskridande begriplighet, är det därmed inte sagt att en sådan stor berättelse helt styr 

de enskilda berättelser som den vävs in i på det sätt som begreppet hegemonisk implicerar. 

Jag menar istället att även om till exempel berättelsen om den hjältemodige soldaten (detta 

gäller också för berättelsen om soldaten som offer, som mördare, och så vidare) är möjlig att 

berätta och relatera till i en mängd olika kontexter och sammanhang, så finns det fortfarande 

en mycket stor frihet vad gäller exempelvis tolkningen av de hjältemodiga handlingarna. Den 

grundläggande innebörden av dess mål och mening är på många vis en öppen fråga. Inte 

heller vill jag förstå dessa stora berättelser som per definition ömsesidigt uteslutande, det vill 

säga som dikotoma per se. Vad gäller just den grundläggande begripligheten torde det existera 

en rad olika svar som vi, det vill säga de som delar samma kulturella sfär eller diskursiva 

utrymmen, ändå kan förstå och förhålla oss till. Det torde också vara så att flera stora 

berättelser, eller berättelselinjer, kan följas eller citeras i en och samma berättelse.  

Med andra ord, även om till exempel den hjältemodige soldaten på många sätt är en erkänd 

kulturell idealtyp kan den användas för en rad olika ändamål. Den är en symbol som vi alla 

känner igen, men som för den sakens skull inte är slutgiltigt definierad eller fastslagen. 

Därmed bör vi kanske betrakta de stora berättelserna som de som förser de små med 

symboler, idealtyper och så vidare. I någon mån blir de alltså att betrakta som de diskurser 

som omgärdar det individuella berättandet, som gör det möjligt att som enskilt berättande 

subjekt placera sig själv inom ett eller flera större sammanhang, och alltså göra sig själv 

begriplig i en vidare kulturell bemärkelse. I mina informanters berättelser torde det alltså vara 

möjligt att se spår av sådana, mer allmänt kända berättelser om soldater och det militära. 

Detta kommer jag att ta fasta på i den metodologiska ansatsen. 
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Om materialet och dess tillblivelse – Metod och metodologiska överväganden  

Det empiriska material som ligger till grund för den här studien har i första hand, med fyra av 

sex informanter, tillkommit genom intervjuer. En av dessa genomfördes via telefon. Alla 

utom telefonintervjun spelades in för att sedan transkriberas. Tidsligt löper de från dryga 60 

till över 90 minuter. De muntliga intervjuerna har till formen varit en kombination av 

ostrukturerad intervju, det vill säga en intervju utan teman eller på förhand förberedda frågor
12

 

(naturligtvis har jag själv vetat vad jag velat prata om, men jag har inte använt dessa teman 

som verktyg i själva intervjusituationen), och livsberättelseintervju
13

, en intervjuform där 

informanten ombeds berätta om sitt liv från dess början till nu. I just det här fallet skedde inte 

detta, utan den livshistoria de ombads berätta handlade istället om deras militära liv och deras 

erfarenheter av att göra utlandstjänst.  

Vid samtliga intervjuer har jag inlett med en öppen fråga (oftast ”Varför blev du soldat?” eller 

liknande) för att sedan låta samtalet föras framåt med hjälp av associationer och tillfälliga 

infall. Intervjuerna har med andra ord blivit meandrande samtal snarare än utfrågningar, något 

som jag upplever har gynnat materialframställningen. Skälen till detta är flera. Först och 

främst menar jag att jag, i möjligaste mån, har kunnat undvika den formalitet som är behäftad 

med själva intervjusituationen som sådan. För det andra ligger detta helt i linje med såväl 

mina teoretiska utgångspunkter som mitt syfte. Ett redan i ordningsställt frågebatteri skulle ha 

hindrat informanterna från att berätta utifrån sina egna tolkningar och alltså gjort det svårare 

för mig att komma i kontakt med deras berättelser. Till syvende och sist var det just dessa jag 

intresserade mig för, och vilka frågor jag kunde ställa till dem, snarare än vilka svar 

informanterna kunde ge mig i själv intervjusituationen. 

Den här metoden är självklart inte helt utan problem. Ett potentiellt sådant är att intervjuerna 

blir mycket spretiga till formen och därför svåra att överblicka. Huruvida detta är ett problem 

eller ej beror dock på ansatsen som sådan. I det här fallet har jag närmast betraktat det som 

positivt, då såväl syftet som de teoretiska ansatserna i sig själva är spretiga och 

mångfacetterade. En hårt styrd intervjuform hade varit svår att kombinera med mina 

utgångspunkter. Beroende på vilken väg samtalet ledde in på och vilka associationer som det 

gav upphov till, både hos mig själv och hos informanten, kom de dessutom inte sällan att 

beröra mycket olika företeelser. Risken finns alltså att samtalen kom att handla om mer än det 

                                                 
12

 Se t.ex. Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Liber, Malmö 2006 (2001)) s. 301 
13

 Paul Thompson, The voice of the past – Oral history (Oxford University Press, Oxford/New York 2000(1978)) 

kap. 7 Se även Bryman, s. 303 
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jag uttalat intresserat mig för. Detta är emellertid inte bara negativt, utan kan snarare sägas ge 

möjligheter som mer organiserade intervjuformer inte ger, inte minst vad gäller möjligheten 

att bilda sig en uppfattning om informanten som sådan och vad hen upplever som viktigt. 

Genom det spretiga och det otyglade ges alltså någon form av inblick i hur informanten tolkar 

de sammanhang eller företeelser som intervjun berör, detta då hen ges stor frihet att styra 

samtalet. En av de stora fördelarna med metoden är just detta, att det blir möjligt att ta del av 

informanternas egna berättelser, och samtidigt, på ett mer avslappnat sätt, ändå ställa frågor 

och kontrollera samtalet. 

Intervjuerna är inte heller genomförda i ett vakuum och även intervjusituationerna som sådana 

kan alltså sägas aktualisera många av de frågor kring diskurser och berättande som jag ämnar 

undersöka. I mötet mellan mig och mina informanter är vi inte frikopplade från det diskursiva 

utrymme som vi befinner oss inom eller från de roller som vi tilldelas av detta. Det är därför 

viktigt att poängtera att de berättelser som jag tagit del av på många sätt torde ha styrts av en 

mängd förväntningar på, föreställningar om och erfarenheter av vad mötet mellan militärt och 

civilt innebär eller bör innebära. Följaktligen kan jag inte göra några anspråk på att ta del av 

de berättelser som de berättar internt eller hur de interna meningsskapande praktikerna ser. 

För att kunna göra detta hade jag behövt kombinera intervjuerna med observationer. I den 

mån jag kan säga något om hur de individuella berättelserna hänger samma med kontexten 

runt omkring sker det hela tiden genom ett filter av kontextöverskridande förmedling. Det 

berättande jag kan säga något om är det utåtriktade berättandet, det vill säga den bild 

informanterna väljer att förmedla till omvärlden eller hur de berättar om sina erfarenheter och 

verksamheten de är en del av för dem som inte har egna erfarenheter att knyta an till. Hur 

detta eventuellt skiljer sig från det inomkontextliga meningsskapandet kan jag därför inte 

uttala mig om, men att skillnaden som sådan existerar torde det inte finnas några tvivel om. 

De slutsatser jag drar kring hur de berättelser som jag har tagit del av kan förstås som en del 

av olika inomkontextliga diskurser måste ses i ljuset av detta.  

Förutom dessa intervjuer har jag med en av informanterna kommunicerat via mail. I det fallet 

valde jag att göra avsteg från den mycket lösa metodologiska modell jag tillämpade vid de 

muntliga intervjuerna för att istället ställa frågor på ett mer strukturerat vis. Dessa frågor var 

dock även de öppna till sin karaktär och gav därför informanten i fråga ett visst mått av den 

frihet som de som jag intervjuade muntligen hade, även om detta givetvis är svårt att 

duplikera då skriven kommunikation till sin natur är mer formell.   
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Frånsett de olika intervjuerna har jag även använt mig av skriftligt material i form av en 

blogg, skriven av en soldat under den tid då han genomgick sin missionsutbildning
14

 och även 

sedan han landat i Afghanistan. Källkritiskt har jag betraktat bloggen som man skulle betrakta 

vilken dagboksliknande källa som helst, med en viktig skillnad; den är skriven inför publik, 

(även om författaren valt att vara anonym för den del av läsekretsen som inte är hans vänner 

eller kollegor). Den blir därmed att betrakta som ett slags mellanting mellan en publik utsaga 

och en privat dagbok. Detta gör att den i ännu större utsträckning måste betraktas som del av 

den kontext där författaren verkar och alltså förstås som en del av denna kontexts kollektiva 

berättelse om vilka de är och vad de gör, till skillnad från en helt privat dagbok vilken i större 

utsträckning kan ses som ett individuellt projekt. Eftersom jag inte observerat samspelet 

mellan författaren och den kontext han är en del av kan jag dock inte säga något närmare om 

hur detta ter sig, eller om hur det påverakt de inlägg han skrivit. Jag har dessutom haft kontakt 

med författaren via mail för att få svar på det som jag upplevde att jag inte kunde finna bland 

hans blogginlägg.  

Något annat att här ta i beaktande är att bloggen ligger på Försvarsmaktens egen portal. Trots 

att författaren skriver som privatperson finns alltså en relativt stark koppling till 

Försvarsmakten som organisation, hur stark kan jag dock omöjligen veta. Det blir därför svårt 

att säga något om till vilken grad min undersökning aktualiserar en problematik kring detta. Å 

ena sidan kan man, med rätta, argumentera för att dylika frågor alltid är intressanta ur ett 

källkritiskt perspektiv då problemet som sådant alltid i någon mån kan sägas vara närvarande. 

Å den andra skulle man dock kunna hävda att det i så fall är lika problematiskt att jag 

intervjuade majoriteten av mina övriga informanter på deras arbetsplats. I båda fallen står 

alltså Försvarsmakten i någon mening för inramningen, för de yttre ramar som 

kommunikationen som sådan sker inom. Detta kan självfallet vara problematiskt, men 

behöver samtidigt inte vara det. Att vara medveten om problemet räcker i många fall långt för 

att kunna neutralisera dess potentiella skadeverkningar, och jag menar att det till yttermera 

visso kan vara så att detta kan ha gynnat materialframställningen då jag åtminstone i någon 

mening trädde i på den arena där informanterna till vardags befinner sig. Utan att ha 

genomfört några observationer blir det dock svårt att spekulera i hur detta artade sig och 

huruvida intervjuerna skulle ha blivit annorlunda om de skett i en annan, mer neutral kontext.  

                                                 
14

 Det vill säga den utbildning på ett par månader som alla som ska tjänstgöra utomlands tillsammans genomgår. 

Mission syftar här till den avgränsade tid som tjänstgöringen utomlands varar.  
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För att skapa en ingång i materialet har jag valt att i de transkriberade intervjuerna skilja ut ett 

antal teman eller linjer utefter vilka informanterna organiserar sina berättelser. Detta 

särskiljande är på många sätt en analytisk konstruktion. I sitt berättande följer informanterna 

sällan endast en av linjerna, och när de gör det så är det hela tiden i närvaro av de övriga. Att 

bryta ut enskilda delar av berättelserna kan alltså te sig något artificiellt och påklistrat, vilket 

det också i viss mån är. Jag menar dock samtidigt att just ett sådant utbrytande ändå kan vara 

en bra ingång i deras berättelser, inte minst då det på ett mycket konkret vis exemplifierar just 

hur komplexa dessa på många sätt är vad gäller talet kring motiv och drivkrafter. Eftersom det 

sistnämnda är en viktig del av syftet med den här uppsatsen, samtidigt som jag vill behålla 

närheten mellan berättelsespåren och dess ursprungliga plats i berättelserna som sådana, 

kommer jag i undersökningen att koncentrera mig på att se de olika spåren i sitt sammanhang, 

och alltså diskutera hur de vävs in i och förhåller sig till varandra, snarare än att helt bryta ut 

dem och diskutera dem var för sig.  

Jag menar inte heller att dessa teman ska betraktas som de enda berättelselinjer som är 

möjliga att lyfta fram ur mina informanters utsagor. Att jag valt att skilja ut just dessa teman 

har dock flera orsaker. De är för det första empiriskt intressanta och ger svar på ett av de 

syften jag ställde upp inledningsvis. Temana ska alltså med andra ord förstås som både en 

metodologisk ansats och som en del av resultatet. För det andra ger de en ingång till den mer 

teoretiska diskussionen kring hur berättande kan förstås som kulturell praktik. Jag menar 

dessutom att en sådan dekonstruktion är en grundläggande förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna undersöka berättande på ett sätt som inte reducerar det till endast 

deskriptiva genomgångar av vad som sägs, utan istället synliggöra hur det sagda kan förstås 

diskursivt. Dekonstruktionen av berättelserna är alltså nödvändigt för att komma åt 

berättandet som sådant.  

Så slutligen något om informanterna. De är sex till antalet och sinsemellan mycket olika. De 

har tjänstgjort olika lång tid, på olika platser och på olika befattningar.  En del är nyanställda, 

andra har några år på nacken och vissa har arbetat inom organisationen i decennier. Vissa har 

gedigen utlandserfarenhet, andra ingen alls, medan ytterligare andra har gjort en mission. 

Vissa arbetar tillsammans idag, vissa har gjort det tidigare. De har dock aldrig gjort någon 

mission tillsammans. Deras namn är givetvis fingerade. Eftersom jag inte i särskilt stor 

utsträckning intresserar mig för dem som personer, så till vida att jag exempelvis analyserar 

dem utifrån personlig identitetsuttryck, har jag valt att inte presentera dem närmare. Den 

analytiska ansats som jag ämnar genomföra här kräver inte heller några sådana presentationer. 
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Med detta vill jag dock inte implicera att en sådan presentation eller analys inte skulle vara 

intressant, tvärtom. Det rör sig snarare om rent avgränsningstekniska överväganden, där detta 

perspektiv valts bort till förmån för andra.   

Dessa olikheter aktualiserar dessutom frågor om slutsatsernas generaliserbarhet, såväl som 

om det överhuvudtaget är möjligt att analysera deras olika berättelser sida vid sida, utan att ta 

hänsyn till all den samhälleliga förändring som skett under de årtionden som separerar den 

äldste informantens inträde i organisationen från den yngstes. Poängen med ett sådant 

ifrågasättande är mycket god då man självklart inte kan anta att de kontextuella och diskursiva 

förutsättningarna för att välja att arbeta inom Försvarsmakten har varit oförändrade under de 

senaste fyrtio åren. Detta är en viktig brasklapp att ta med sig in i den undersökning som snart 

följer. Jag tror dock ändå att detta inte gör det fruktlöst att ställa dem sida vid sida. I den mån 

jag kommer i kontakt med dem gör jag det idag och jag kan inte på något vis uttala mig om 

hur de faktiskt tänkte eller resonerade när de gjorde valet att bli soldater, alldeles oavsett när 

detta skedde. Därmed är det alltså inte så att det är lättare att komma åt ”de verkliga skälen” 

hos någon som fattade beslutet att bli soldat nyligen i jämförelse med någon som gjorde det 

längre tillbaka. Det torde tvärtom vara så att dåtiden alltid filtreras genom nutiden och att 

detta dessutom, vilket vi såg i teoriavsnittet, är en viktig aspekt av berättandet som sådant. 
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Varför soldat? Och varför utomlands?  

I första hand menar jag att det går att urskilja fyra huvudsakliga linjer utefter vilka 

informanternas tal om varför är organiserat; sökandet efter spänning/upplevelser, viljan att 

hjälpa, en strävan efter att utmana sig själv och kamratskapen med andra soldater. 

Berättelserna om motiv och drivkrafter är ytterst komplexa och det räcker alltså inte med att, 

som man så ofta tenderar att göra, betrakta dem dikotomt och tala om soldaterna som antingen 

spänningssökare eller idealister. Sofias berättelse är ett bra exempel på hur jag menar att man 

kan se hur olika motiv och drivkrafter vävs in i varandra och vi kan i den identifiera alla de 

fyra huvudspåren. Hon kopplar tidigt samman sitt ursprungliga intresse för det militära med 

barndomens friluftsliv, då hon tillsammans med sin far spenderade mycket tid i skog och 

mark, och ägnade sig åt camping och fiske. Just det faktum att hon som soldat skulle få 

tillbringa mycket tid med liknande fysiska aktiviteter utomhus verkar alltså ha varit tungt 

vägande när hon bestämde sig för att involvera sig i verksamheten. Dessutom är det tydligt att 

Sofia menar att hon lockades av det utmanade, av att hon skulle få möjlighet att   

testa sig själv, lite utmaningar … att inte veta vad som väntar riktigt och om man kommer klara 

det eller hur jobbigt det kommer bli, och sen att lära sig nya saker, det är ju det, det är det som är 

utmaningen också. … så det är lära känna sig själv-verksamhet till stor del. 

Vid sidan av detta, det jag kallar utmaningsspåret, finns också ett fokus på kamratskapen. 

Denna tar stor plats, dels när hon talar om vad som inledningsvis lockade henne till kontexten, 

men framför allt när det gäller det som har fått henne att fortsätta. Tankar på att göra 

utlandstjänst har enligt Sofia funnits med henne i stort sett sedan hon började engagera sig i 

hemvärnets ungdomsverksamhet som sextonåring. Till stor del verkar detta ha haft att göra 

med de berättelser som äldre kamrater delade med sig av när de återvände hem efter 

tjänstgöring utomlands; ”De som var äldre de gjorde ju lumpen och sedan så, så åkte de sen 

iväg efter det, så som ett naturligt led på något sätt att det var det man gjorde och det var 

spännande att höra och lyssna vad de varit med om.” Det fanns med andra ord, åtminstone i 

någon mån, en form av yrkesväg att följa, en logisk bana att välja om man intresserade sig för 

att arbeta som soldat, som dessutom kan användas för att göra yrkesvalet begripligt. Vad 

gäller frågan om varför hon valde att söka utlandstjänst går det dels att tolka detta som en del i 

det sökande efter utmaningar som från början lockade henne till kontexten, men samtidigt 

som att detta motiv verkar bli mindre betydelsefullt när hon talar om den mission hon just 

genomfört. Istället ligger fokus mer på kamratskapen, viljan att uppleva något annorlunda 



14 

 

(som hon säger ”komma in under skinnet” på ett annat land och ”se och uppleva, göra 

något.”) och, inte minst, en strävan efter att göra skillnad.  

I en och samma soldats berättelse kan vi alltså inte bara se hur alla fyra teman eller spår finns 

representerade utan även hur relationen mellan dem förändras och formuleras om. Detta är 

något som går igen samtliga berättelser. Det finns sällan bara ett skäl, tvärtom verkar det vara 

så att skälen från början varit sammanvävda och svåra att helt skilja åt. De finns emellertid 

vissa regelbundenheter att notera, både i de enskilda berättelserna och ur ett större jämförande 

perspektiv. Det verkar vara så att informanterna menar att det är en strävan efter att söka det 

utmanande, ibland i kombination med spänningssökande, som lockat dem till kontexten. När 

de sedan talar om när de befinner sig i den pekar de dock inte sällan ut andra drivkrafter som 

mer betydelsefulla. Ett exempel på detta ger Sven uttryck för när han talar om vad det är som 

har drivit honom att upprepade gånger söka sig utomlands. På följande vis talar han om vad 

det var som initialt lockade honom: 

Och ända sedan jag kom in i försvaret … så har det ju legat någonstans vid sidan om, tänket det 

här med att komma ut i utlandstjänst, som ett sätt att testa sig själv lite grann som yrkesmänniska 

men också för att få se en annan tillvaro, … både lite spänning men också se vad jag duger till och 

mitt förband till i en helt annan miljö utanför Sveriges gränser. 

När han talar vad som driver honom idag lyfter han fram följande: 

… visst det är ju alltid en spänning med nya miljöer och nya människor och allt det här men det är 

inte för att åka ut liksom och söka någon spänning, inte i mitt fall i alla fall, utan här har det alltid 

varit från första början att försöka, kan jag hjälpa till med någonting och i så fall vad. 

En möjlig tolkning av detta är att Sven menar att det genom åren skett en förändring vad 

gäller det som driver honom. Detta är på många sätt inte särskilt anmärkningsvärt, inte minst 

med tanke på att det är ett trettiotal år sedan han började arbeta som officer och sexton år 

sedan han gjorde sin första mission, men inte heller om man jämför med de övriga 

informanternas berättelser. De är ofta berättelser om förändring. Som vi såg ovan börjar Sofia 

fokusera mer på andra motiv än utmaningssökande när hon talar om den mission hon just 

genomfört. Istället blir kamratskapen och vilja att göra skillnad mer framträdande; ”… vissa 

gör en mission och känner amen nu är jag nöjd, jag har sett, jag har upplevt, jag har gjort, men 

jag känner mig inte nöjd, det är något som kallar, det något som inte är klart än.” Nästan gång 

vill hon dock ha en tjänst som innebär att hon helt jobbar utanför campens murar; ”Det känner 

jag att jag skulle vilja göra, jobba utåt, direkt till de som har behovet, och faktiskt se det man 

bygger upp på något sätt.” Detta skulle man kunna förstå som att utmaningsspåret till viss del 
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åter vävs in i berättelsen, om än i delvis förändrad form, utan att det för den sakens skull 

innebär att hennes andra drivkrafter att åka framstår som mindre betydelsefulla.  

För Daniel, anställd i Försvarsmakten men som ännu inte gjort någon mission, kan vi se 

exempel på något liknande, det vill säga hur erfarenhet lyfts fram som katalysator för 

förändringen av drivkrafter och motiv. I tonåren menar han att han började känna ett slags 

”’förakt’ för västvärlden … [eftersom] få möter utmaningar, lever livet fullt ut … [det blir så] 

tillrättalagt, staten har hand om allt.” Därför ville han söka sig till motsatsen, till en kontext 

där han skulle vara tvungen att klara sig på sin egen förmåga, något som han menar endast 

Försvarsmakten och soldatyrket kunde erbjuda. Den här viljan att sätta sig själv på prov är 

också en viktig del av förklaringen till varför han vill tjänstgöra utomlands. Han beskriver att 

detta nästan kan liknas vid en form av ”drog”, att det är svårt att vänja sig av med att inte hela 

tiden vara tvungen att pressa sig själv till det yttersta och testa sina gränser. Att tjänstgöra 

utomlands kan alltså i någon mån sägas var nästa nivå av test som Daniel vill utsätta sig själv 

för. Han kan med andra ord sägas söka det verkligt verkliga, de situationer som har en 

väsentligt högre verklighetsgrad än vardagen och där ”den tunna filmen mellan övning och 

verklighet” tas bort. De utmaningar som han kan möta som soldat i Sverige räcker med andra 

ord inte längre till för att ge honom den utmaning han menar att han vill ha.  

Parallellt med detta talar han också om att en tidig drivkraft var en vilja att göra skillnad, att 

göra något för alla dem som inte har förmånen att leva så bra som han själv. Han menar 

emellertid att dessa två drivkrafter, som är hans främsta, i takt med att han kom in i 

organisationen till viss del har fått konkurrens av gemenskapen med de soldater som han 

tjänstgör tillsammans med. Kamratskapen i sig har alltså blivit till en viktig drivkraft, inte 

minst till vardags där det delvis har ersatt ursprungsskälen. Daniel menar att detta till viss del 

kan förstås som en följd av att hans strävan efter att hela tiden utmana sig själv är svår att 

realisera på daglig basis och att han därför behöver andra drivkrafter. Men han menar också 

att den tighta gemenskap som finns mellan de som tjänstgör tillsammans får en form av 

egenvärde. I någon mening kan detta kanske jämföras med hur han menade att 

utmaningsskälet så att säga blev självförklarande enligt principen att det på utmaning måste 

följa en lika stor eller större utamning, som vi kunde se ovan. Den starka känslan av 

gemenskap och viljan att offra sig och göra sitt yttersta för varandra är också den svår att hitta 

någon annanstans.  
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Att själva tjänstgöringen som sådan på många sätt kan komma att bli motiverande sig själv 

ger också Lars uttryck för. När han lockades till det militära som ung menar han att det i 

första hand var det faktum att arbetet skulle erbjuda honom en mer utmanande och spännande 

miljö som fällde avgörandet:  

Ja det var väl så att jag ville göra något annat, tänkte väl att det här jävla jobbet [den lärlingsplats 

han hade i det civila] … inspirerade inte mig så jäkla mycket […] man fick ett jävla bra 

kamratskap alltså här inne, en social bit som fungerade jäkligt bra, så var det. 

Han menar också att det har varit just det sociala, den här starka gemenskapen med andra 

soldater, som lockat honom att gång efter annan söka tjänstgöring utomlands:  

[m]an blir smittad på något vis. Har man varit ute en gång, fått uppleva den här kamratskapen och, 

ja jag kan säga så va, som man gör där ute, då blir det liksom ett måste, att man känner det här 

suget igen och ju mer gånger man varit ute ju mer känner man det där 

På många sätt är Karls berättelse mycket snarlik den som både Lars och Daniel berättar. Även 

för honom är det utmaningen som stått i fokus för såväl valet att bli soldat som valet att 

tjänstgöra utomlands. I alla de inlägg där han diskuterar sina drivkrafter och motiv 

återkommer ständigt viljan att, som han själv uttrycker det, ”… benchmarka mitt liv här 

hemma mot verkligheten för många människor i världen. Kanske är det så att jag vill ha 

spänningen så att jag kan få ro i mitt vanliga liv.”
15

 Han beskriver sig också, i ett mail till mig, 

som en spänningssökare, som någon som trodde att han  

 … skulle gå igång på att vara i krigshärdar och se och uppleva det mest extrema man kan göra. 

Någonstans var det väl den där pojkdrömmen om att vara hårdast och tuffast, behärska typiskt 

manliga områden som vapen och bilar, som lockade. Sedan fascinerades jag även av möjligheten 

att se länder och platser som andra bara ser på tv. Att ha historier på lager när jag får barnbarn. 

Dessa drivkrafter har emellertid fått konkurrens av andra i takt med att han börjat arbeta inom 

organisationen och, inte minst, sedan han påbörjat sin tjänstgöring i Afghanistan.  

Nu tycker jag om att jag lär mig mycket om saker jag inte har något intresse av eller inte visste att 

jag var intresserad av. Jag gillar fortfarande att testa gränserna som i överlevnadsövningar och 

liknande. Det finns många intressanta bitar i yrket som man inte får någon annanstans. En djup 

kamratskap som kommer genom att genomlida strapatser ihop. En trygghet i sig själv eftersom 

man ständigt pressas. Sådana saker. 

 

Efter denna korta genomgång av materialet kan vi alltså hävda att det, utöver de fyra teman vi 

tog till utgångspunkt, torde vara möjligt att identifiera ett genomgående mönster i 

informanternas berättande; deras berättelser kan på många sätt betraktas som berättelser om 

förändring. Det sätt på vilket informanterna talar om varför följer i stora drag detta mönster 
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och det är tydligt att de menar att de erfarenheter som de gjort som soldater har påverkat deras 

drivkrafter och motiv.
16

 Detta är på många sätt inte anmärkningsvärt i sig, men det torde ändå 

kunna säga oss något om hur sambanden mellan individuella berättelser och kontextuella 

förutsättningar ser ut. För mitt syfte i den här uppsatsen blir det också intressant att närmare 

granska hur detta fokus på förändring kan förstås ur ett vidare kulturellt perspektiv. Varför, 

exempelvis, anlägger informanterna detta fokus? Kan det säga oss något om den kontext i 

vilken de framträder som berättare, eller om hur berättande kan användas i kollektiva 

identifikationsprocesser? Vi kommer i det närmast följande avsnitten att undersöka materialet 

längs två linjer i syfte att dels utröna hur sambandet mellan kollektivet/kontexten och det 

individuella berättandet kan förstås, och dels fråga oss hur den militära kontexten förhåller sig 

till den större civila kontext som den i sig är en del av.  

 

Individuellt berättande i en större kontext 

I den amerikanska socialantropologen Carole Cains studie av hur medlemmar i Alcoholics 

Anonymous använder livshistorier dras flera intressanta slutsatser som har bäring även för 

den här studien. Cain menar att AA kan förstås som en kulturell kontext vars betydelsesystem 

måste läras in av de som vill bli medlemmar. Detta innebär inte bara att de måste 

internaliserar nya tolkningar av världen runt omkring dem, alkohol och sitt eget drickande, 

utan dessutom att de måste internalisera bilden av sig själva som alkoholister, det vill säga de 

måste tolka om sitt liv och sina jag i enlighet med de förklaringar och modeller som AA 

erbjuder. Som Cain skriver: ”… cultural knowledge must become self-knowledge.”
17

 En 

viktig del i detta arbete är enligt Cain personliga berättelser, det vill säga de berättelser som 

medlemmar berättar för varandra om sina liv och sitt drickande, om hur de kom att engagera 

sig i AA och om särskilt viktiga steg på vägen dit. Genom detta organiserade berättande 

förmedlas AA:s tolkningar och definitioner, det vill säga de diskursiva reglerna för att kunna 

berätta godkända berättelser om sig själv som alkoholist i den kulturella kontext som AA 

utgör, till nya medlemmar, samtidigt som det också är betydelsefullt då det blir ett sätt för den 

som berättar att göra sig själv som alkoholist. Att berätta ”rätt” sorts berättelse, att disponera 
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berättelsen enligt mallen och klä missbruket i de rätta orden, blir alltså ett sätt att visa på att 

man har skaffat sig den rätta kunskapen, att man så att säga har förstått vad det hela handlar 

om.
18

  

Det finns på många sätt en ocean av skillnader mellan den militära kontext som mina 

informanter befinner sig i och den AA kontext som Cain studerat. Vad gäller just relationen 

mellan det individuella berättandet och kontextens diskursiva förutsättningar går det 

emellertid att se stora likheter. Det militära kan även det betraktas som en kulturell kontext 

med särskilda diskurser, och även här finns det berättelser som är ”lätta” att berätta och som 

framstår som mer logiska än andra. Att berätta dem är dessutom, liksom i AA, ett sätt att inta 

en särskild subjektsposition, att göra sig själv begriplig i enlighet med de diskursiva 

förståelseramar som satts upp för deltagande i kontexten. Så kan man exempelvis förstå 

Sofias tal om hur vägen från ungdomsverksamhet, via värnplikt, till utlandstjänstgöring 

framstod som ”naturlig”. Genom kamraternas berättelser om den militära bana de valt kan 

man alltså påstå att en logisk väg att gå framträdde för den som ville arbeta i kontexten. Även 

det sätt på vilket informanterna talar om hur deras drivkrafter och motiv förändrats över tid 

skulle kunna tolkas i linje med den dynamik mellan kontext och berättare som Cain 

identifierat. Som vi såg ovan är detta fokus av stor vikt för de berättelser som de berättar. Hur 

ska vi tolka detta? 

En möjlig tolkning är att det kanske bara är möjligt att lägga tonvikten vid att tala om sig själv 

som spänningssökare eller som någon som söker utmaningen till en viss gräns, så länge man 

inte har gjort egna erfarenheter av vad det innebär att befinna sig ute på mission. Att förflytta 

fokus till andra aspekter av tjänsten kan då kanske vara ett sätt att visa på att man, likt de AA 

medlemmar som Cain studerade, har skaffat sig de nödvändiga kunskaperna, att man i någon 

mening förstått vad kontexten som sådan ”handlar om” och att man därmed också bör 

betraktas som en fullvärdig medlem av den. Att förändra drivkrafternas sammansättning eller 

tonvikt kan därmed förstås som ett sätt att organisera sin berättelse på ett sätt som möjliggöra 

identifikation med positionen som den erfarne soldaten. Detta genom att man markerar att 

man på något vis förändrats av de erfarenheter man gjort. Talet om förändringen blir alltså att 

förstås som ett sätt att visa att man är en av dem som erfarit. 

Detta torde vara särskilt viktigt i en kontext där gränserna mellan oerfarna och erfarna är 

relativt flytande. I den dagliga verksamheten finns inga vattentäta skott mellan de som har 
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stor erfarenhet av utlandsmissioner eller soldatyrket som sådant, och de som är mer 

nyanställda. Det sätt på vilket man talar om hur de egna erfarenheterna förändrat exempelvis 

vilka aspekter av yrket som man värdesätter skulle kanske kunna förstås som del i en strävan 

efter att som enskild soldat bli förstådd på ”rätt” sätt av sin omgivning, som en erfaren snarare 

än en oerfaren soldat.
19

 Så skulle man exempelvis kunna förstå det sätt på vilket Karl, Sven 

och Sofia talar om hur deras drivkrafter förändrats av de erfarenheter som de gjort. Det 

handlar här kanske inte så mycket om hur man gör detta som att man gör det, eller annorlunda 

uttryck, uttrycken kan variera så länge formen som sådan är intakt. Även hos Daniel, som 

alltså saknar egna utlandserfarenheter, kan man åtminstone till viss del se tecken på att ”den 

erfarne soldaten” är en åtråvärd subjektsposition även bland dem som är mer oerfarna och han 

talar till exempel om att han vill vara en av dem som uppfattas som mest seriösa, vilket alltså 

är de med utlandserfarenhet.  

Vilka berättelser man kan välja att berätta eller vilka teman man kan lägga fokus på, torde 

dessutom samtidigt vara beroende av på vilken plats man befinner sig inom kontexten. Detta 

kan man exempelvis se i mitt material som en tydlig skillnad mellan de som befinner sig 

högre upp i hierarkin och de som befinner sig längre ner. De berättelser som Lars och Sven 

(som båda alltså är officerare) berättar skiljer sig exempelvis i relativt stor utsträckning från 

de övriga informanternas, inte minst vad gäller hur de talar om drivkrafter och motiv, något 

som till viss del också måste betraktas ur det erfarenhetsperspektiv som diskuterades ovan. 

Erfarenhet och hierarki är naturligtvis intimt sammankopplade, och jag vill mena att man för 

att kunna framträda som officer på ett godtagbart vis också måste kunna uppvisa den erfarne 

soldatens former och uttryck. Samtidigt torde det dessutom krävas mer än så.  För Sven 

handlar, som vi redan har sett, utlandstjänstgöring till stor del om engagemang för FN och 

frågor som rör mänskliga rättigheter. Genomgående markerar han dessutom starkt mot dem 

som han benämner som ”spänningssökare”, och han betonar att längtan efter spänning är 

något som karaktäriserar de som inte har så mycket erfarenhet, som inte mognat tillräckligt. 

När man ”är lite mer mogen” menar han 

då söker man absolut inte det här för att få någon spänning, tvärtom då har ju så många att vara 

rädd om egentligen hemma och så […] Och jag tror man, ju äldre man blir så har man nog mer, ser 

nog mer på det här humana om man säger så, vad kan jag eller vad kan min enhet eller den här 

styrkan jag tillhör göra för människorna i landet vi kommer till? 
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Här kan vi kanske se tecken på en intern, inomkontextlig stratifiering, där olika nivåer av 

organisationen har olika godkända berättelser att berätta eller subjektspositioner att inta om 

man vill nå socialt erkännande och framträda som en fullvärdig medlem av kontexten.
20

 I 

någon mån kan man alltså ana att det för någon i exempelvis Sven ställning skulle vara 

svårare att nå detta godkännande om han som sin främsta drivkraft lyfte fram 

spänningssökande eller liknande. För att bli betraktad som seriös i denna del av den militära 

kontexten krävs med andra ord kanske att man berättar andra berättelser om sig själv och vi 

kan i alla fall anta att förväntningarna på en officer därför torde se annorlunda ut i jämförelse 

med någon som befinner sig längre ned i hierarkin. Detta kanske i första hand handlar om att 

tala om mer övergripande aspekter av missionerna, att så att säga lägga fokus på de stora 

dragen och se den egna insatsen i förhållande till den större helheten. Med andra ord, de 

diskursiva förutsättningarna förändras alltså inte bara i förhållande till en dynamik mellan den 

militära och den civila kontexten, utan även beroende på var man befinner sig inom den 

militära kontexten som sådan. Även om det givetvis är svårt att slutgiltigt avgöra om så är 

fallet, inte minst i en studie av den här begränsade omfattningen, vill jag ändå peka på att en 

sådan tolkning skulle kunna vara möjlig.  

Ett annat sätt att visa på sin egen tillhörighet och behörighet i kontexten kan skönjas i det som 

Daniel berättar om hur han upplevt att talet om yrket och dess förutsättningar förändrats under 

den tid då han varit verksam i Försvarsmakten. Under grundutbildningen menar han att 

jargongen var mer inriktad på att betona hur häftig verksamheten är, liksom de som utför den. 

Detta ersattes emellertid relativt snabbt av en större distans och en ironisk knorr har fogats till 

jargongen i takt med att han kommit djupare in i organisationen. Det talas alltså inte särskilt 

mycket om det häftiga bland dem som tjänstgjort en tid menar han, och om det gör det så är 

det mer att förstå som en parodi, en medveten drift med den stereotypa bilden av hur män i 

det militära ser på sig själva och det de gör. En tolkning av det som Daniel berättar skulle 

alltså kunna vara att det som i det här fallet skiljer en erfaren från en oerfaren soldat är denna 

ironiska distans, den parodiska iscensättningen av en stereotyp militärmaskulinitet. Om man 

klarar av att utföra den balansakt som parodin innebär är det ett sätt att bevisa att man är en 

”riktig” soldat, som är både erfaren och seriös.  
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Att delta i denna parodiska iscensättning kan alltså ses som ett sätt att visa att man, med Cains 

ord, ”has aquired the appropriate understandings”
21

, eller, för att tala med Dawson, att man 

förmår berätta de godkända berättelser som är en förutsättning för att vinna socialt 

erkännande. Kanske kan det också, åtminstone till viss del, ses som en del i en 

identifikationsprocess, i det dialektiska spel mellan identifikation och kategorisering som 

Richard Jenkins talat om. Den parodiska iscensättningen av de stereotypa förväntningar som 

finns på män i det militära skulle då också kunna förstås som ett sätt att inte bara hantera sin 

egen tillhörighet till ett kollektiv, det vill säga den individuella iscensättningen av sig själv 

som soldat, utan dessutom som ett sätt att förhålla sig till hur kollektivet och dess medlemmar 

förstås av det omgivande samhället.  

I det lekfulla och tidsligt begränsade anammandet av en stereotyp militärmaskulinitets former 

och uttryck kan vi därmed identifiera två viktiga processer. Å ena sidan ett sätt att internt, 

inom kollektivet, visa för varandra att alla närvarande så att säga förstår kontexten, att alla är 

att räkna med som fullvärdiga medlemmar som besitter rätt sorts kunskap. Å den andra kan 

man i denna parodiska praktik, och i vad Daniel berättar om den, se en form av motstånd mot 

en förenklad och stereotyp kategorisering från samhället runt omkring. Det vill säga, en form 

av uppgörelse med de stereotypa förväntningar som omgärdar den militära kontexten, ett sätt 

att hantera de bilder och berättelser som beskriver den som det mest framstående uttrycket för 

maskulinitet i en av dess allra mest traditionella former; krigaren som manlig idealfigur. Min 

ambition här är inte att föra in analysen på kön eller maskulinitet (inte för att det inte är 

intressant, för det är det utan tvekan) utan jag vill istället i en vidare mening peka på hur det 

inte bara är kontextens egna normer eller betydelsesystem som påverkar vilka berättelser eller 

iscensättningar som dess medlemmar väljer att ägna sig åt. I minst lika hög grad torde det 

vara så att de kontexter som den enskilda kontexten i sin tur befinner sig inom eller relaterar 

till också utövar påverkan på berättandets diskursiva förutsättningar.  

I någon mån kan vi alltså kanske tala om en kontextuell variation på Jenkins dialektiska spel 

mellan interna och externa former av identifikation. Precis som det finns kontextspecifika 

berättelser eller teman om soldatyrket och det militära, som alltså är gångbara inom kontexten 

som sådan för att positionera sig som soldat och inta en godkänd subjektsposition (till 

exempel den om den erfarne soldaten), torde det också finnas utomkontextuella berättelser 

som förmedlar sin tolkning av vad den militära kontexten innebär och vem soldaten som typ 
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är (exempelvis diskursen om krigaren som manlig idealfigur). Informanterna torde därmed 

befinna sig i en form av skärningspunkt där olika kontextuella diskurser möts. För att 

begripliggöra informanternas berättelser är detta mycket viktigt att ta i beaktande. En ingång 

till detta får vi om vi närmare undersöker hur relationen mellan den militära kontexten och de 

civila tar sig uttryck i informanternas berättelser. 

 

I skärningspunkten – att berätta mellan kontexter 

Inledningsvis slog jag fast att informanternas berättelser måste förstås som produkter av flera 

kulturella kontexter och diskurser som tolkar vad det militära är och bör vara. Detta vill jag 

bygga vidare på i det här avsnittet och vi ska därför rikta blicken mot hur informanterna talar 

om sambandet mellan militära och civilt, mellan vad de gör i det militära och hur de bemöts i 

det civila.  

Precis som vi såg hos Daniel ovan (se s. 12) kan man hos Karl se ett slags missnöje med hur 

människor i västvärlden hanterar det privilegierade liv de har förmånen att leva. Att göra 

utlandstjänst, att utsätta sig för riskerna och faran (eller, som Karl uttrycker det, ”att en kort 

stund få uppleva hur det är att köra i den snabba filen. Där livet är kort, enkelt och hårt.”
22

) 

kan alltså, åtminstone i någon mån, förstås som ett sätt att förhålla sig till såväl sitt eget 

välstånd som andras brist på det samma. Denna form av spänning mellan det trygga liv som 

de lever i Sverige och det i allra högst grad otrygga liv som många på andra platser lever, är 

något som återfinns i samtliga berättelser som jag tagit del av, och den kan kanske, 

åtminstone i någon mån, ses som den fond mot vilken hela diskussionen om motiv och 

drivkrafter utspelar sig.  

Dels kan detta, som vi såg exempel på ovan, ta sig uttryck i en vilja att testa sig själv i en 

verkligare verklighet, där misstag dödar och livet ställs på sin spets, men det kan lika gärna 

utgöra förutsättningen för tal om engagemang för mänskliga rättigheter eller viljan att göra 

något för dem som har det svårt. Inte sällan båda två på samma gång, vilket Mattias ger 

uttryck för. För honom är grunden ett moraliskt ställningstagande i tonåren, då han anammade 

en livsåskådning som innebär en tro på att det vi gör i livet påverkar vad som sker med oss 

efter döden. I linje med detta menar han att något av det finaste man kan göra i livet är att 

välja ”att med vapen i hand och med livet som insats hjälpa och skydda de människor som 
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lider av krig världen över”. Det handlar också, menar han, om ett sökande efter såväl 

spänning som den ultimata utmaningen; ”att sätta sig i en krigssituation frivilligt är den största 

fysiska och psykologiska utmaningen en människa kan möte och jag vill se om jag klarar av 

det.”  

I Svens berättelse ser vi ett annat exempel på hur denna spänning kan te sig. Hans berättelse 

om sin militära karriär är i mångt och mycket också berättelsen om det engagemang han 

känner för FN och folkrättsliga frågor. Inte minst kan man tydligt se den spänning jag talade 

om ovan, mellan å ena sidan den trygghet som präglar livet i Sverige och, å den andra, den 

otrygghet som präglar livet på många andra platser. Bland annat talar han indignerat om den 

besvikelse han känt när han återvänt från tjänstgöring utomlands och mött människors 

ointresse för de här frågorna:”… för varje gång jag har kommit hem så har man väl blivit, 

tappat lite av illusionerna, folk bryr sig inte, folk engagerar sig inte…” Det är tydligt att Sven 

menar att vi i den rika delen av världen har en plikt att göra något för dem som lever i 

fattigdom och svält, vilket också verkar vara en tongivande drivkraft för honom som 

yrkesman. Alla informanter talar dessutom, om än på olika sätt, om hur de funnit det svårt att 

föra ihop den militära kontexten med de olika civila kontexter som de också är en del av. 

Generellt sett verkar det inte vara ovanligt att de mött misstroende från sin omgivning när de 

berättat om sitt yrkesval eller sin vilja att tjänstgöra utomlands och det verkar dessutom vara 

så att de många gånger upplever det som svårt att få människor att förstå varför de vill 

tjänstgöra utomlands eller verka inom det militära överhuvudtaget. Sven berättar igen: 

Ja, framför allt de som kanske inte känner mig, som inte vet vilken person jag är, har väl ibland 

frågat amen va fasen ska du iväg igen, har du inte fått nog av det här? Och då försöker jag förklara 

… då ser man väl att vissa förstår och vissa förstår det inte. … Och sen är det ju många gånger 

väldigt förutfattade meningar, väldigt mycket fördomar skulle jag säga om många av oss som har 

varit ute eller som åker ut. Det finns många runt om här i Sverige som tycker amen nu ska de ut 

och leka krig va… 

Detta går igen i Sofias berättelse och hon menar att även om hon själv varit relativt förskonad 

från misstroende från omgivning (många verkar dock ha reagerat med ett ”åh varför vill du 

göra det, vad dumt, gör inte det”)
23

 så finns det i hög grad en föreställning om att det i många 

lägen är bäst att inte berätta om vad man gör eller ska göra; ”… jag har ju hört många av mina 

kamrater från FS20 säga nej men man ska passa sig, man ska inte säga på krogen att man har 

varit i Afghanistan eller så, folk börjar direkt.”  Mattias har däremot mer konkreta upplevelser 

av negativa reaktioner från omgivningen och han menar vidare att det är möjligt att identifiera 
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tre olika kategorier som människor i hans omgivning kan placeras in i beroende på hur de 

reagerar på hans yrkesval. För det första finns de som aktivt tagit ställning mot de svenska 

internationella insatserna eller menar att all användning av våld är fel. Hans val av yrke leder i 

dessa fall ofta till att relationen mellan dem försämras, inte minst då han upplever att de är 

”mycket dåliga på att dölja sin avsmak mot mig som person.” För det andra, de som inte 

förstår varför någon frivilligt vill delta i internationella insatser och för vilka det är ”otänkbart 

varför någon vill riskera livet när vi har det så bra och tryggt i Sverige.” Dessa accepterar ofta 

yrkesvalet, även om de inte förstår varför. Slutligen, för det tredje, finns de som är positivt 

inställda och ”imponeras över mitt yrkesval … Dessa personer kan ofta tänka sig att själva bli 

militärer eller är det redan.”  

Just att omgivningen många gånger har svårt att förstå varför är något som också Daniel slår 

fast. Han menar att detta nog till viss del kan bero på att, som han säger, ”man måste vara lite 

dum i huvudet” för att klara av de krav som tjänsten ställer och att alla har inte de drivkrafter 

som krävs för att klara av det. Han pekar dock också på att eftersom tjänstgöringen på många 

sätt blir hela ens liv, att den så att säga genomsyrar allt, blir det svårt att relatera till världen 

utanför, vilket leder till att man tyr sig än mer till sina militära vänner med samma 

referensramar och erfarenheter. Detta är något som även Sofia lyfter fram, man söker sig till 

dem som å ena sidan förstår vad det är man har varit med om och som, å den andra, 

intresserar sig för det.  

Vad som ständigt återkommer i informanternas berättelser är alltså just detta, att de upplever 

det som svårt att få människor i den civila kontexten att förstå deras drivkrafter och vad de har 

varit med om, varför de har gjort utlandstjänst eller varför de vill söka. Det verkar här inte 

vara någon skillnad mellan de som gjort och de som vill göra. Vad är det då som gör att de 

möter denna oförståelse? Frågan kan tyckas lätt vinklad; handlar det verkligen bara om att den 

civila kontexten ska förstå den militära? Finns det inte en tydlig poäng med att blicka in i en 

kontext eller betrakta en företeelse utifrån för att på så sätt kunna synliggöra och belysa det 

som är svårt att se när man befinner sig mitt inne i den? Detta stämmer givetvis, och till 

yttermera visso är det kanske också så att människor alltid kommer att reagera med 

oförståelse när de ställs inför företeelser som på betydande punkter skiljer sig från dem som 

de möter till vardags. Jag tror dock samtidigt att om vi följer frågan vi ställde ovan ger det oss 

möjlighet att angripa problemet från en vinkel ur vilken det sällan betraktas, helt enkelt på 

grund av den impulsiva reaktionen att reagera med skepsis inför det som är främmande. Att 

den militära kontexten problematiseras är inget nytt. Att göra det omvända, att problematisera 
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hur den militära kontexten betraktas av den civila, är däremot mindre vanligt. Vad jag ämnar 

göra i det följande är alltså att försöka att närma mig den hur den militära kontexten kan 

förstås kulturellt i Sverige år 2011. 

En bra utgångspunkt för att ta sig an det militära som kulturellt fenomen finner vi hos den 

tysk-amerikanske historikern George L. Mosse, som lanserat begreppet ”the myth of the war 

experience.” Utan att i större detalj gå in på exakt hur Mosse tillämpat det i sin undersökning 

av krigsmytologisering före, under och efter första världskriget, syftar begreppet till att 

förklara eller visa på ett antal möjliga sätt att kulturellt ta sig an krig och militära erfarenheter. 

I första hand identifierar Mosse tre huvudsakliga uttryck som detta tog sig; glorifiering, 

fördömande och trivialisering. Glorifieringen handlar enligt Mosse om att, så långt det är 

möjligt, dölja krigets fasor i syfte att ”make an inherently unpalatable past acceptable.”
24

 För 

det andra menar Mosse att det går att se en trivialisering av kriget, som inte så mycket syftade 

till att glorifiera det, som till att avdramatisera det och göra det till en del av vardagen (inte 

minst, kan man förmoda, då det redan var en omistlig del av det dagliga livet). I linje med 

detta finns en rad exempel på hur kriget och det militära så att säga förflyttades in i den civila 

sfären. Det rörde sig om vykort, foto- eller bilderböcker, leksaker, sällskapsspel, böcker, 

konst, teaterpjäser, filmer, bruksföremål gjorda av militära ting så som granathylsor, och så 

vidare.
25

  

Vad som först kan verka som en motsägelsefull och orolig allians mellan det heligförklarade 

och det banala, det sakrala och det profana, bör alltså istället förstås som två sidor av samma 

mynt. Trivialiseringen innebar att glorifieringen lättare kunde få fäste, och de delade på 

många vis uttryck och form med varandra.
26

 Slutligen, för det tredje, fanns där också de som 

tog avstånd från kriget, om det så skedde i dagböcker, självbiografier, konstverk, filmer eller 

fotografier. Vad som är intressant att notera här är framför allt hur de fördömande utsagorna 

förhåller sig till de glorifierande på den arena som det triviala utgör. Man kan nämligen se ett 

tydligt dialektiskt samband så tillvida att även de utsagor som med kraft tog avstånd från 

kriget i någon mening ändå använde sig av uttryck, föreställning och bilder som går igen i 

glorifieringen av det.
27
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Vad som gör ”the myth of the war experience” till ett användbart begrepp, trots att det 

utformats i en undersökning som står långt från den svenska kontexten och dess 

förutsättningar, är just detta, att det ger oss en möjlighet att i bred bemärkelse förhålla oss till 

kriget och det militära som kulturella fenomen eftersom det, åtminstone som jag tolkar 

begreppet, visar på hur intrasslat och sammanvävt allt tal kring detta är med en mängd olika 

normer, förväntningar och tolkningar. I någon mening ges vi alltså möjlighet att undersöka 

hur reella erfarenheter av den militära kontexten hänger samman med de diskursiva 

förutsättningar som omger dem, det vill säga hur den militära kontexten i sin tur står i relation 

till den kulturella kontext som de befinner sig inom. Som jag redan poängterat menar jag att 

de berättelser som soldater berättar om sitt yrkesval och sina erfarenheter aldrig kan förstås 

som endast en produkt av den militära kontexten som sådan. Vi måste därför också ta i 

beaktande hur deras erfarenheter formas och konstrueras i förhållande till den bredare 

kulturella kontextens iscensättningar och berättelser om krig, soldatliv och det militära. I detta 

är det som Mosse talar om som trivialisering av stor vikt. 

Det kan kanske, för att låna och bygga vidare på den svenske historikern Sanimir Resics 

begrepp, vara fruktbart att tala om ”pre-combat images”
28

 kontra ”post-combat images”, det 

vill säga vad man förväntar sig när man träder in i kontexten kontra hur kontexten svarar på 

eller kan leva upp till dessa förväntningar. Resic studerar i sin avhandling American Warriors 

in Vietnam bland annat hur amerikanska soldaters berättelser om varför de frivilligt sökte sig 

till kriget påverkades av å ena sidan den populärkulturella glorifieringen av andra 

världskriget, och, å den andra, av den amerikanska krigsdiskurs som porträtterade kriget som 

en plats där män i någon mening vann sitt värde som medborgare, gjorde sin plikt för 

nationen och därmed kunde ta plats bredvid sina fäder och förfäder.
29

 I mötet med krigets 

verklighet, som på alla punkter uppvisade en slående dålig överensstämmelse med den 

mytologiserade bild de internaliserat, och när de i efterhand dels sökte legitimera och försvara 

sitt deltagande i ett krig som var ytterst impopulärt, och dels förklara och göra 

krigserfarenheterna begripliga återvände de också ofta till just sambandet mellan den 

populärkulturella krigsmytologin och sitt eget deltagande i kriget. En veteran uttryckte detta 

samband på följande vis: ”Fifty-eight thousand killed because they lied to us, because they 
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used us, because they fed us with all this crap about John Wayne and being a hero and a 

romance of war and everything we watched on television.”
30

  

Vad de fann var dock att andra tolkningar av kriget och det militära dominerade i den kontext 

som omgav dem vid hemkomsten. Det kulturella begripliggörandet av kriget lade fokus på 

annat än den hågkomst av framför allt andra världskriget som de vuxit upp med, men Resic 

menar samtidigt att detta inte innebar ett fullständigt avståndstagande från de glorifierande 

aspekterna av mytologiseringen av kriget. De mytiska soldategenskaper som John Wayne fått 

symbolisera fanns fortfarande kvar, och veteranberättelser som den ovan citerade kan 

implicera att avståndstagandet från kriget handlade mer om att markera mot dem som lett det 

snarare än att ta avstånd från den idealiserade bilden av krigaren och det goda kriget. Precis 

som vi noterade ovan var också detta fördömande sammanvävt med det glorifierande, som 

Resic skriver; ”… also embedded in many Vietnam veterans’ war stories was an articulated 

wish to have been manly warrior-heroes.”
31

 Problemet var alltså att de menade att de hade 

följt instruktionerna men ändå inte fått del av den ära de lovats. 

Här finns en betydande skillnad mellan de soldater och kontexter som Mosse och Resic 

intresserar sig för och den svenska, vilket till viss del också blir till ett problem med begreppet 

som sådant om vi vill använda det för att analysera just den svenska kontexten. Såväl Mosse 

som Resic undersöker nämligen ett sammanhang där det finns en i allra högsta grad levande 

krigskultur att tala om. Vad Resics informanter upplevde som problematiskt i kontakten med 

den civila kontexten vid hemkomsten från Vietnam var bara delvis det samma som mina 

informanter har talat om. För amerikanska vietnamveteraner var det mer en fråga om att 

försöka förklara och vinna förståelse för att de deltagit i ett opopulärt krig, snarare än att 

förklara varför de velat söka sig till det militära överhuvudtaget. För mina informanter blir 

problemet istället just det sistnämnda, och vi blir därför tvungna att modifiera begreppet något 

för att göra det mer applicerbart på den svenska kontexten. Jag skriver något, då jag menar att 

begreppet redan innehåller aspekter som möjliggör en svensk tillämpning och det blir därför i 

första hand kanske mest en fråga om att förändra dess fokus snarare än att helt organisera om 

det.  

En mycket viktig del i ”the myth of the war experience” är, som vi redan har sett, den militära 

gemenskapen och vad den sägs innebära och betyda för dem som är en del av den. För att 
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göra begreppet mer användbart för den kontext jag studerar behöver vi kanske främst ge 

denna aspekt mer utrymme och då på bekostnad av kriget som sådant. Snarare än ”the myth 

of the war experience” bör vi kanske således tala om ”the myth of the military experience”. 

Jag menar att en sådan rekonstruktion av begreppet torde göra det mer applicerbart på den 

svenska kontexten, där krig inte är en levande del av vare sig det kollektiva minnet eller den 

nationella mytbilden
32

, men där de allra flesta män genom värnplikten ändå kommit i kontakt 

med den militära kontexten.
33

 Jag antar därför att den del av konstruktionen som betonar den 

militära gemenskapens värde här har fått ett större utrymme än den som talar om kriget i sig, 

inte minst i förhållande till exempelvis den amerikanska kontext som Resic undersökt. Jag 

tror emellertid också att detta, i och med det paradigmskifte som dels det nya yrkesförsvaret 

och dels skiftet från invasions- till insatsförsvar innebär, till viss del kan sägas vara satt i 

förändring och att det är här som en av de bakomliggande orsakerna till mina informanters 

svårigheter att få människor utanför det militära att förstå varför de har valt som de har gjort 

står att finna. Även om detta resonemang på många sätt är tentativt och preliminärt, tror jag 

ändå att det innehåller en viktig del av förklaringen till hur förhållandet mellan militärt och 

civilt kan förstås ur ett vidare perspektiv. 

I den svenska kulturella kontexten har militärtjänstgöring för de allra flesta varit något 

påtvingat, något som man, mer eller mindre oavsett om man vill det eller ej, måste genomföra 

som svensk man i övre tonåren. Detta torde också ha haft stor betydelse för hur man talat om 

det militära, såväl under som efter tjänstgöringen, bland såväl de som har genomfört den, de 

som ska göra det eller de som inte ska det. Jag tror därför att det finns fog för att tala om en 

svensk diskurs kring värnplikten enligt vilken man egentligen inte ska vilja göra den, eller 

åtminstone inte vilja göra den för mycket, men ändå slutligen axla bördan och göra sin plikt. I 

etnologen Susanne Wollingers avhandling Mannen i ledet går det exempelvis att se tecken på 

detta. Hennes informanters inställning till värnplikten varierar, menar hon. Vissa trivs bra och 

har intresse för den militära verksamheten, medan andra längtar därifrån. Många befinner sig 
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dock någonstans däremellan; ”samtidigt som de inte ville göra lumpen, ville de inte heller ha 

den ogjord.”
34

  

De flesta verkar också vara överens om att det är viktigt att ha rätt inställning, det vill säga att 

göra det man är ålagd och göra det bra, men inte visa alltför stort engagemang för den militära 

verksamheten. Man bör varken framstå som någon som ”alltid slappar” eller som en 

”stridspitt” i ”befälströja”. 
35

 Ett viktigt sammanhållande kit mellan de värnpliktiga hon 

intervjuat är också just det faktum att de är där av tvång, de förenas så att säga av sin 

gemensamma belägenhet och av det faktum att de trots detta ändå måste göra sin plikt.
36

  Hur 

värnplikten för samman män från olika samhällsklasser och yrken, från stad och land, och 

över dessa tillsynes oöverstigliga gränser smälter samman dem till ett brödraskap är en viktig 

del av hur den militära kontexten skildrats och idealiserats i den svenska populärkulturen. 

Filmhistorikern Per-Olov Qvist har exempelvis visat på hur just detta tema återfinns i svenska 

filmer från 1930-talet. Återigen är det förmågan att göra sin plikt trots personlig motvilja som 

hyllas och lyfts fram som berömvärt. Värnpliktens syfte sägs också vara just förbrödrande 

mellan samhällets olika kontexter, att skapa en form av folklig gemenskap över 

klassgränserna.
37

 

Den militära kontexten har alltså på många sätt porträtterats och talats om i termer av tvång 

och plikt, man befinner sig i den för att man måste och den blir därmed att betrakta som en 

tillfällighet, som något man ägnar sig åt under en begränsad tid för att sedan gå vidare med 

sitt liv. Samtidigt har kamratskapen mellan de värnpliktiga lyfts fram som betydande, inte 

bara för de värnpliktiga som sådana utan även för nationen som helhet. Det finns alltså fog för 

att hävda att en svensk ”myth of the war experience” torde handla om just detta, snarare än 

om att förmedla olika aspekter av krigets nyttighet till yngre generationer, som exempelvis i 

den kontext Resic undersökt. Bland mina informanter är det framför allt Karl som ger uttryck 

för det som skulle kunna tolkas som en sådan pliktdiskursiv tolkning av det militära. När han 

talar kring varför han vill tjänstgöra i Afghanistan återkommer han ofta till att exempelvis 

påpeka att ”det är mitt jobb just nu. Vi har internationell tjänstgöringsskyldighet inskrivet i 

våra kontrakt och om det svenska folket beslutar att vi ska åka så åker vi. För det är faktiskt så 

det är, det är ni via era folkvalda representanter som beslutat att vi ska åka, inte 
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Försvarsmakten.”
38

 En icke oväsentlig del av hur han talar om sin egen tjänstgöring i 

Afghanistan kan alltså sägas vara en betoning av det som man skulle kunna kalla pliktens 

melankoliska njutning, det vill säga ett sätt att lägga fokus på att man egentligen inte har haft 

något val, att man i någon mån är kallad och måste leva upp till de kallandes förväntningar 

och krav, snarare än att man har fattat beslutet som sådant på egen hand. 

Detta är långt ifrån Karls enda fokus, men det är intressant att notera just av den anledningen, 

inte minst då detta tema är en viktig del i en mängd populärkulturella berättelser om 

soldatlivet och det militära även utanför den svenska kontexten, samtidigt som det på många 

sätt kan upplevas som märkligt då soldatyrket numera är frivilligt. Den 

tjänstgöringsskyldighet som han talar om existerar förvisso, men dess själva 

grundförutsättning, det vill säga valet att bli soldat, är ändå fritt. På ett sätt kan kanske Karls 

berättelse på den här punkten tolkas som ett tecken på att de äldre, pliktbetonande diskurserna 

som omgärdar soldatyrket och det militära är mycket seglivade. En annan möjlighet är att vi 

haft försvar på frivillig grund i alltför kort tid för att någon större förändring av de allmänna 

diskurserna kring soldatyrket ska kunna skönjas. En tredje tolkning är att detta fokus är något 

som vävs in i berättelsen för att förekomma eventuella beskyllningar om att han åker för att 

”tycker om att kriga”
39

, såtillvida kan det kanske sägas fungera som ett slags frånkoppling av 

de egna intentionerna från yrket som sådant. Det vill säga, man skulle kunna tolka det som ett 

sätt att knyta an till en form av godkänd berättelse om varför man befinner inom det militära, 

en berättelse vars bärande fokus ligger på sammankopplingen av pliktens kall och att man 

själv inte kan välja, och därmed i större utsträckning göra det faktum att man är soldat mer 

begripligt. 

Klart är emellertid att detta torde vara ett av de viktiga skälen till varför mina informanter 

upplever att de har svårt att få förståelse för sina val; den kontext de har valt att arbeta inom 

betraktas inte som valbar. Det finns dessutom, som jag redan påpekat, skäl att anta att den 

diskurs som omgärdat det militära i den svenska kontexten betonat att man bör hålla en viss 

distans till den militära verksamheten och inte vara alltför intresserad av den. En tolkning av 

detta är att det inom den svenska kontexten har saknats godkända berättelser som förklarar 

varför man frivilligt skulle vilja bli soldat. Följaktligen torde det därmed också bli svårare att 

nå ett brett socialt erkännande med ett sådant beslut. 
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Ytterligare en bakomliggande orsak till varför informanterna upplevt oförståelse från sin 

omgivning kan kanske spåras till det som historikern Alf W. Johansson talat om som en 

vändning bort från det förflutna i konstruktionen av den svenska nationella identiteten. I 

korthet menar Johansson att hanteringen av andra världskriget i det svenska kollektiva minnet 

har varit präglad av svårigheten att förena två i grunden motsägelsefulla aspekter av kriget. Å 

ena sidan att det ansågs ha varit en uppgörelse mellan demokrati och diktatur, å den andra att 

Sveriges inte helt oproblematiska (inte minst ur norska och danska ögon) förhållande till 

Tyskland under krigsåren inte enkelt gick passa in i en sådan modell. Ett sätt att ta sig ur detta 

trångmål var att vända blicken framåt, att konstruera den nationella identiteten på det varande 

och det kommande snarare än på det förgångna. Följaktligen var det neutralitetspolitiken och 

den långa freden som fick utgöra den nya nationella identitetens historiska grund. Modernitet 

och moralitet blev ledord, inte minst i förhållande till de nya stater som uppkom i tredje 

världen
40

 under 1960-talets avkolonialisering. ”I den tredje världen [snarare än i Europa, min 

anm.] var det ingen som brydde sig om Sveriges roll under andra världskriget. I kraft av sitt 

engagemang för de nya staterna kunder Sverige ikläda sig rollen som moralisk stormakt.”
41

 

Johansson menar alltså att det går att tala om en form av svensk modernitets- och 

neutralitetsmytologisering.
42

   

Detta står, som vi har sett, i skarp kontrast till den plats som kriget och det militära spelar för 

den nationella mytologisering som Mosse och Resic hänvisar till. Även om det självfallet är 

omöjligt för mig att här exakt redogöra för hur detta kan ha påverkat diskursen kring den 

militära kontexten i Sverige, så vill jag ändå peka på att denna betydande skillnad i 

förhållningssätt existerar. Jag vill också, om än försiktigt, visa på att en del av förklaringen till 

varför frivilligt deltagande i såväl det militära som sådant, som i insatser utomlands på många 

vis är en så känslig fråga i den svenska kontexten rimligtvis skulle kunna bero på det faktum 

att det militära under den moderna svenska historien inte har spelat en särskilt framträdande 

roll. Återigen kan vi kanske peka på att det är just avsaknaden av nationella berättelser om 

varför man bör söka sig till den militära kontexten som bidrar till att mina informanter har 

svårt att få gehör för sina val. I någon mån kan man kanske tala om detta som att vattentäta 

skott upprättades mellan det militära och det civila i konstruktionen av det moderna svenska 

samhället. När detta dessutom kombineras med det svenska nationella byggets starka betoning 

                                                 
40

 Johansson använder begreppet vilket jag därför också gör när jag refererar denne. Huruvida det är 

problematiskt eller ej lämnar jag här därhän.  
41

 Johansson, i Almqvist (red.), s. 201-202 
42

 Johansson, i Almqvist (red.), s. 197-203 Kim Salomon har argumenterat för det samma, se Salomon, s. 206-

207 
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på neutralitet, det vill säga att krig bör undvikas till varje pris, torde det dessutom vara mycket 

svårt att göra valet att bege sig till en krigszon med vapen i hand begripligt för dem som 

befinner sig utanför den militära kontexten.  

Här tror jag dessutom att det är talande att referenser till tidigare generationers soldater i stort 

sett helt är frånvarande i mina informanters berättelser. Det är bara Mattias som gör en sådan 

koppling då han talar om att han varit ”mycket fascinerad över de soldater som varit i FN-

tjänst samt personer i min släkt som stridit för bl. a Finland under VK2.” För de övriga verkar 

detta, det vill säga deras egen position i förhållande till tidigare generationer av soldater, inte 

vara särskilt betydelsefullt. Det är åtminstone inte något som de talar om när de berättar om 

sina motiv och drivkrafter. Detta kan kanske sägas ha två huvudsakliga skäl. För det första 

torde den tingens ordning som vi skisserade ovan vara av betydelse. Det vill säga att den 

svenska kulturella kontextens hantering av det militära inte har inneburit ett fokus på 

sambandet mellan nu och då, utan snarare mellan nu och sedan, och att den nationella 

mytologiseringen därför har tagit fasta på andra saker, inte minst då krig inte har varit en 

levande del av det kollektiva minnet. Om blicken nu riktas framåt, som Alf W. Johansson 

menar skedde i Sverige under efterkrigstiden, fyller inte åminnelsen av de som tjänstgjort 

tidigare någon egentlig funktion. För det andra skulle man kunna hävda att de personliga 

hågkomsterna av militärtjänstgöringen, genom exempelvis lumparhistorier
43

, snarare har 

fokuserat på kamratskapen och vikten av att inte ta det hela för seriöst. Följaktligen torde 

minnet av militärtjänstgöringen bli mer anekdotiskt än något annat, något som dessutom torde 

förstärkas av det faktum att en bredare nationell minnesproduktion eller åminnelsediskurs inte 

har existerat. Att i den svenska kontexten söka begripliggöra sitt val på basis av tidigare 

generationers militärtjänstgöring blir därmed också mycket svårt. 
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Sammanfattning och avslutning 

 

Det övergripande syftet med den här undersökningen har varit att visa på hur berättande kan 

förstås som kulturell praktik, hur dess funktioner kan arta sig och hur det berättande subjektet, 

genom sin berättelse, förhåller sig till de större kulturella kontexter som han eller hon befinner 

sig inom. Det har också varit att skissera en tentativ bild av det diskursiva utrymme som 

dagens svenska soldater befolkar med sina berättelser, och att ställa frågor kring hur 

relationen mellan militärt och civilt kan förstås utifrån detta. Jag ämnar nu sammanfatta och 

återknyta till några viktiga punkter i undersökningen ovan.    

I undersökningens första del undersökte jag hur mina informanter talar om sitt val av 

soldatyrket och varför de valt att eller vill söka tjänstgöring utomlands. Jag identifierade i 

detta fyra huvudsakliga teman eller berättelselinjer utefter vilka de organiserade sitt tal om 

sina drivkrafter och motiv; sökandet efter spänning/upplevelser, viljan att hjälpa, en strävan 

efter att utmana sig själv och kamratskapen med andra soldater. Hur dessa fyra teman förhöll 

sig till varandra i informanternas berättelser visade tydligt på att det inte går att dra några 

förenklade slutsatser kring vad de betonar som viktiga bakomliggande orsaker till att de valt 

soldatyrket och utlandstjänstgöring, utan att vi är tvungna betrakta de drivkrafter som ligger 

till grund för informanternas ställningstaganden som komplexa och mångfacetterade. 

Informanterna utför i någon mening en form av balansgång när de talar om sina motiv så till 

vida att de balanserar mellan dessa olika spår och ömsom följer det ena, ömsom det andra. De 

olika teman som jag lyfte ur deras utsagor är med andra ord inte ömsesidigt uteslutande eller 

dikotoma. Följaktligen finns det ingen motsättning mellan att först tala om att man söker det 

spännande eller de unika upplevelserna, för att i nästa stund peka på att det är viljan att hjälpa 

dem som har det svårt som varit drivande. Man kan i denna talade balansakt även se ett 

relativt starkt fokus på att drivkrafterna förändrats av de erfarenheter som de gjort som 

soldater. 

Informanternas berättelser kan alltså förstås som berättelser om förändring. Märk väl, de är 

inte nödvändigtvis att betrakta som manifestationer av förändring, utan som en form av 

iscensättning av den förändring som informanterna menar har skett eller, för den delen, bör 

ske som resultat av militära erfarenheter. Huruvida denna förändring faktiskt har skett kan jag 

utifrån mitt material inte uttala mig närmare om. I undersökningens andra del ställde jag 
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utifrån detta förändringsfokus frågor kring hur deras berättande kunde förstås som en del av 

ett större kontextuellt meningsskapande, som ett sätt att göra sig själv begriplig inom den 

militära kontexten. Att informanterna talar så mycket om förändring kan ur ett sådant 

perspektiv tolkas som ett sätt för dem att visa att de har skaffat sig de rätta kunskaperna, att de 

har förstått kontexten och dess spelregler, och att de därmed kan göra anspråk på positionen 

som erfaren soldat. Att tala om hur tjänstgöringen gett upphov till förändring kan alltså vara 

ett sätt för det berättande subjektet att markera att det bör betraktas som en fullvärdig medlem 

av den militära kontexten. Jag menar dessutom att det sätt på vilket detta berättande sker torde 

vara beroende av vilken plats man befinner sig på inom kontexten. För officerare kan man 

alltså anta att det inte räcker med att tala om sig själv som erfaren, utan att man dessutom 

måste förhålla sig till de förväntningar som finns på officeren som subjektsposition. Ett sätt 

att göra detta, som jag kunde se tecken på i mitt material, är att lägga berättelsens tonvikt på 

mer övergripande frågor.  

Ett annat sätt att visa att man förstått kontexten och dess krav som jag kunde skönja i mitt 

material är ett slags parodisk iscensättning av en stereotyp militärmaskulinitets former och 

uttryck. Genom att visa att man behärskar det parodiska och att man förstår när 

iscensättningen är möjlig och när den inte är det, kan man också markera att man så att säga är 

en riktig soldat, erfaren och seriös, snarare än oerfaren och oseriös. Parallellt med detta 

inomkontextliga syfte går det dessutom att tolka det som ett sätt att förhålla sig till de 

förväntningar och föreställningar som finns på den militära kontexten i andra sammanhang. 

Man kan alltså tala om det som en utomkontextlig strategi, i vilken kontextens medlemmar, 

genom sina framträdanden och interaktioner, på olika vis knyter an till eller distanserar sig 

från omgivande diskursiva tolkningar av såväl det militära som kontext, som hur soldater bör 

agerar. I någon mån kan det därför sägas synliggöra hur Jenkins identifikationsdialektik 

opererar i praktiken. Det sätter så att säga fingret på det sätt på vilket olika diskurser vävs in i 

varandra. Vilka berättelser man kan berätta för att nå det sociala erkännande som varje 

framträdande som begripligt subjekt är beroende av påverkas med andra ord av såväl den 

egna kontextens interna diskurser som av hur dessa betraktas av omgivande kontexters 

diskurser. Kategorisering utifrån är alltså lika viktigt som intern identifikation.  

I undersökningens sista del byggde jag vidare på detta. Jag började med att undersöka hur 

relationen mellan det militära och det civila såg ut i informanternas berättelser. Det ständigt 

återkommande temat här var att de menar att det är svårt att få omgivningen att förstå varför 

de valt att bli soldater och, kanske inte minst, varför de vill tjänstgöra eller har tjänstgjort 
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utomlands. Detta ledde fram till en mer framåtblickande, tentativ ansats att undersöka hur 

diskursen om det militära sett ut i den svenska kulturella kontexten. Även om detta avsnitt 

som sagt mer är att betrakta som skisserandet av en möjlig analytisk linje än en regelrätt 

undersökning, menar jag ändå att det går att notera vissa tendenser i det sätt på vilket det 

militära hanterats i den svenska kontexten under efterkrigstiden som, åtminstone delvis, kan 

förklara de svårigheter som mina informanter mött när de sökt förklara sina val. Det finns två 

viktiga aspekter av detta. För det första kan man i någon mening hävda att vattentäta skott har 

upprättats mellan militärt och civilt i det moderna svenska samhället, vilket kan tyckas 

paradoxalt med tanke på att de flesta svenska män under efterkrigstiden genom värnplikten 

har kommit i kontakt med det militära. Jag menar dock att diskursen kring värnplikten inte 

lagt särskilt stor vikt vid just den militära verksamheten som sådan, utan snarare poängterat 

att värnplikten måste göras, och göras bra, men att man samtidigt inte bör lägga allt för stor 

vikt vid den. Det finns därför fog för att hävda att det militära i den breda svenska kontexten 

betraktats som en övergående fas, som passagerit på väg mot vuxenlivet, snarare än som 

något att ägna sitt yrkesliv åt. I detta har det militära som sådant dessutom inte heller varit 

viktigt att ta fasta på.  

För det andra kan man se tecken på att den svenska nationella mytologiseringen har lagt fokus 

på annat än det militära. Istället för att knyta samman det militära med det nationella, på det 

sätt som exempelvis Resic eller Mosse menar skedde i de kontexter som de undersökt, har 

man i utmejslandet av den svenska moderniteten istället lagt fokus på moderniteten och 

neutraliteten och följaktligen, för att låna Alf W. Johanssons terminologi, skapat en form av 

modernitets- och neutralitetsmytologisering, snarare än en krigsmytologisering. Även vad 

gäller den större, nationella hanteringen av det militära blir det alltså möjligt att peka på hur 

det civila och det militära skilts åt. Att mina informanter i många fall får svårt att få gehör för 

sina val är med andra ord kanske inte särskilt konstigt. Inom den kontext där de försöker 

berätta berättelsen om sig själva som soldater saknas det en levande diskurs som förklarar 

varför man bör söka sig till soldatyrket, eller varför tjänstgöring utomlands är av betydelse. 

Den stora, nationella berättelse som Resics informanter kunde knyta an till och citera när det 

talade om varför de velat söka sig till det militära finns helt enkelt inte tillgänglig för mina 

informanter.  

Ett genomgående tema för hela den här uppsatsen har alltså varit sambandet mellan berättande 

subjekt och de diskurser som omgärdar dem. Jag har velat undersöka hur meningsskapande 

praktiker konstituerar de subjekt som ägnar sig åt dem och visa på hur berättelser om varför 
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alltid handlar om mer än bara att redogöra för vad som skett och vad som legat bakom. Det 

handlar istället om begriplighet, om att förmedla den ”rätta” iscensättningen och inta de 

subjektspositioner som bäst svarar mot denna. I denna framställning är subjektet beroende av 

diskursiva uttryck, symboler, metaforer, berättelser och teman. Kort sagt, av att knyta an till 

vissa större strimmor av begriplighet. Detta torde dock inte enbart vara en fråga som rör det 

berättande subjektet som sådant. Hur omgivningen förhåller sig till vad detta försöker berätta 

måste rimligtvis också vara minst lika mycket en fråga om hur det berättade tolkas och om 

hur omgivande diskurser vävs in i berättelsen. Det finns, som vi redan slagit fast, inga givna 

berättelser. Inte heller finns det några givna tolkningar. Begriplighet blir därmed ett ytterst 

diffust och mångtydigt begrepp, som så att säga fastnar i spänningen mellan förklaring och 

förståelse. Förmedlingen mellan subjekt och subjekt, liksom mellan subjekt och diskurs, blir 

alltså att förstå som ett spel av betydelser, som en process i vilken tonvikten placeras olika 

beroende på hur den diskursiva sammansättning på den arena där de framträder förändras.  

Inledningsvis definierade jag en stor berättelse som en diskurs som erbjuder eller påbjuder 

vissa tolkningar, symboler eller uttryck. Precis som den som berättar påverkas den som tolkar, 

den som berättelsen riktas mot, av hur det berättade kan tolkas in i och knytas till olika stora 

berättelselinjer. Om vi betraktar mina informanters svårigheter med att få gehör för sina val 

igen, kan vi kanske tolka detta som att problemet beror på vad deras val konnoterar, på vilka 

tolkningar som den omgivande kontexten kan göra av det berättade för att begripliggöra det. 

Att det nationellt i den svenska kontexten har saknats breda begripliggöranden av den militära 

kontexten som informanternas berättelser kan passas in i torde då bara utgöra en del av 

förklaringen. Vi måste också fundera kring vilka andra stora berättelser som deras berättelser 

kan relateras till.  

För att förstå det militära som kulturellt fenomen i Sverige räcker det alltså inte bara med att 

undersöka hur de nationella tolkningarna av kontexten sett ut. Jag menar att vi dessutom 

måste ta det som skulle kunna benämnas som den västerländska populärkulturella kontexten i 

beaktande, för om det i Sverige har saknats berättelser som kan förklara varför någon frivilligt 

vill bli soldat är så inte fallet i den västerländska populärkulturen. Detta samband måste 

utredas vidare, men jag vill ändå tentativt peka på hur leksaker, filmer (spelfilm såväl som 

dokumentärer), böcker (såväl fiktion som sakprosa), TV- och datorspel, nyhetssändningar och 

så vidare, förmedlar bilder, berättelser och ideal knutna till soldatyrket och dess praktiker som 

på många sätt överskrider nationalstatens gränser. Man skulle kunna tala om detta som att den 

nationella tolkningen av det militära och soldatyrket som jag skisserat ovan kommer i kontakt 
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med den tolkning som ”the myth of the war experience” i Mosse och Resics mening 

förmedlar. Det är kanske därför, åtminstone i någon mån, meningsfullt att tala om en 

gemensam västerländsk krigskultur, en krigs- och soldatmytologisering som överlappar och 

blandas upp med de nationella diskurserna. Detta är förstås inget nytt, den svenska kontexten 

har sedan länge varit en del av den västerländska populärkulturella diskursen. Vad som 

däremot är det är att de berättelser eller myter om soldater och krig, positiva såväl som 

negativa, som förmedlas inom denna populärkulturella kontext får ett annat gensvar i och med 

att även det svenska försvaret numera organiseras på frivillig grund. Dess udd riktas dessutom 

i större utsträckning utåt, mot omvärlden, snarare än inåt som tidigare, mot försvaret av det 

svenska nationella rummet.  

Detta innebär att de svenska soldaternas val att bli just soldater i högre grad än tidigare kan 

kopplas samman med diskurser och tolkningar av det militära som är omstridda i den svenska 

kontexten. Utan att dra detta redan tunna och kanske alltför spekulativa resonemang längre 

vill jag peka på hur de som i dag söker förklara och motivera sitt yrkesval till viss del kan 

sägas göra det på en diskursiv arena där andra tolkningar eller diskurser om det militära fogas 

till dem som vi kan ana har varit dominerande tidigare. Annorlunda uttryckt kan man hävda 

att det diskursiva rum som soldaterna befolkar med sina berättelser därmed kan sägas ha 

ändrat sammansättning. Det är också här som jag menar att vi måste söka efter en del av 

förklaringen till varför de teman som jag inledningsvis identifierade ständigt återkommer i 

informanternas berättelser, och, inte minst, varför vissa av dem uppfattas som mer 

problematiska än andra. Spänningssökande, viljan/plikten att hjälpa, kamratskapen och 

sökandet efter utmaningar är alla teman som varit bärande delar av det sätt på vilket krig och 

det militära skildrats i den vidare västerländska kulturella kontexten, samtidigt som de även 

har haft nationella konnotationer.  

Det torde finnas fog för att hävda att det främst handlar om hur relationerna mellan dessa 

olika teman konstrueras, om vad de sägs konnotera och implicera, snarare än att dessa i sig 

skulle ha sett annorlunda ut i den nationella kontexten. Ett tecken på detta är det faktum att 

alla mina informanter, om än på olika sätt, förhåller sig till dessa teman, oavsett ålder. De kan 

kanske förstås oundgängliga delar av vårt gemensamma begripliggörande av vad det innebär 

att vara soldat. De är motiv eller berättelsespår som vi alla känner igen, alldeles oavsett om vi 

ställer oss bakom dem eller inte, om vi förstår eller fördömer. Parallellt med berättelsen om 

soldaten som hjälte glider dess motsats, soldaten som skurk, som våldsverkare och bödel. 

Viktigt att hålla i minnet är dock att de, trots att de på många sätt är såväl polemiska som 
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dikotoma, inte utesluter varandra. I en större kulturella bemärkelse är de alla i någon mån 

igenkännliga och begripliga. Att tala om den ena positionen knyter därmed också an till den 

andra. 

I mötet mellan militärt och civilt, mellan den som valt och den som frågar varför, synliggörs 

detta betydelsespel. I såväl frågan som svaret finns alla dessa tolkningar invävda. De ekar i 

bakgrunden och ramar in samtalet med tysta implikationer, ifrågasättanden och förståelser av 

det sagda och det icke-sagda. Kort sagt utgör de rekvisitan för allt tal kring den militära 

kontexten och soldatyrket på ett sätt som gör det omöjligt att följa bara en linje, att hålla fast 

vid endast ett tema. I någon mån kan man kanske uttrycka det så att den som berättar hela 

tiden måste förekomma och besvara olika implicita påståenden, anklagelser och tolkningar av 

yrket och dess praktiker. Allt detta är de intervjusituationer ur vilka jag lyft mitt empiriska 

material inte undantag ifrån, på många sätt kan de snarare sägas ställa alla dessa 

frågeställningar på sin spets. De är inte frånkopplade från det diskursiva utrymme som präglar 

förståelsen av det militära i den svenska kontexet.  Informanternas berättelser, så som de 

framträder här, är givetvis produkter av min position i förhållande till dem, och deras i 

förhållande till min, i det stora betydelsespel som präglar det diskursiva utrymme vi delar. 

Detta torde vara betydelsefullt, för att inte säga nödvändigt, att ha i åtanke när vi närmar oss 

dem som valt att bli soldater, lyssnar till deras berättelser och söker förstå dem och deras val.  
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