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Abstract 

The purpose of this thesis is to study how swedishness is constructed and narrated in two 

Swedish documentary series that picture the Swedish participation in the international ISAF 

mission in Afghanistan. The main focus lies on how the Swedish soldier as such is portrayed, 

on which values, characteristics and qualities that they are said to embody and how these are 

linked to notions of swedishness, particularly the strong historical narrative, formed during 

the second half of the twentieth century, that defines Sweden as a peaceful, neutral and 

humanitarian state, with peaceful, enlightened and democratically minded citizens. 

Theoretically it draws on the concept of metanarrative to explain how ideas of shared national 

origin translates in to a broad organizing discourse, that defines, interprets and communicates 

notions of what it means to be a Swede and what is needed to make claims on swedishness. 

Another concept, that of national bodyscape, is also used to further define and explain how 

ideas of nationality are embodied and take the form of specific characteristics and  personal 

qualities. The meaning-making in these two series makes use of the above mentioned 

definition of swedishness as defined by humanitarian concerns, democratic ideals and moral 

superiority to construct an image of the Swedish soldiers as on the one hand soft, 

humanitarians, who are needed in Afghanistan because of their especially strong sense of 

justice and moral, and, on the other, as tough soldiers, who are able to participate in every 

aspect of the war as fighters. These two images combined create a notion of a particularly 

Swedish type of soldier, who brings the separate roles of soldier, humanitarian worker and 

diplomat together and realises them in one individual, and who appears to be more capable in 

all these roles than both their American and Afghan allies. By shifting the narrative focus and 

change which part of the Swedish metanarrative that they choose to connect to, the series can 

also maintain the emphasis on the soldiers as Swedes, while at the same time showing them 

participating in situations or discussing aspects of their work that is not usually associated 

with swedishness, or that previously has not been a part of the broader metanarrative.  
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Inledning 

 

Explosionen syns först. Ett myller av brandgula bubblor som på ett ögonblick sväller och 

spricker mot den snöklädda bergstoppen. Sedan tar det exakt tre sekunder för ljudvågorna att 

förflytta sig de dryga tre kilometrarna från nedslagsplatsen till den mindre höjd på andra sidan 

dalgången där soldaternas öron och kamerateamets mikrofoner spetsats i spänd förväntan. När 

de väl hör detonationen har en bred, sotgrå rökpelare redan börjat stiga mot himlen från den 

plats där bomben detonerade. Långsamt tonar den bort, upplöst av luften som omger den, allt 

medan de ljudsliga spåren av explosionen studsande fortplantar sig mellan bergstopparna. Av 

planet som avfyrat laddningen hörs eller syns överhuvudtaget ingenting. En av soldaterna 

vänder sig småleende mot kameran;   

– Jaha, då tar vi väl lunch då!
1
  

De som slog sig ner framför sina TV-apparater den fjortonde april 2011 och såg allt detta 

bevittnade två saker som skulle kunna betraktas som anmärkningsvärda. För det första kunde 

de, från första parkett, se hur soldater ur den internationella ISAF-styrkan arbetade i skarpt 

läge och tillsammans med sina afghanska kollegor kallade in bombflyg mot en fientlig 

postering i bergen i norra Afghanistan. För det andra talade dessa soldater svenska. De var 

svenskar, tungt beväpnade, uniformerade svenskar. Militärer som utför militärt arbete, som 

utan att tveka kallar in flygunderstöd mot sin fiende. Svenskar som för Sveriges räkning deltar 

i krigets praktik. Här finns det något som skaver. Konnotationen mellan svenskhet och krig är 

inte given, den får oss att höja på ögonbrynen och köpa böcker som Johanne Hildebrandts 

Krigare, Bosse Schöns Svenskarna som stred för Hitler och Anders Carléns och Mattias Falks 

Svenskar i krig. Till dels kommer sig detta antagligen av den långa svenska freden. Sverige 

drogs aldrig ned i de båda världskrigens malström, och stod under 1900-talets andra hälft, 

åtminstone officiellt, också utanför stormaktsblocken under det kalla kriget. Neutralitet och 

fred har alltså länge varit en del av den nationella självförståelsen, något som inte minst har 

tagit sig uttryck i form av svenskt engagemang för FN. Sverige har till exempel deltagit i 

nästan samtliga av FN:s fredbevarande operationer allt sedan den allra första, i Gaza 1948.
2
 

Den här uppsatsen utgår från detta och frågar sig hur kriget skildras i en kontext där 

                                                 
1
 Krig för fred, avsnitt 1, 28:01-28:49 

2
 Andreas Tullberg, ”Fredsbevarandets treenighet – Svenska FN-insatser och Clauseewitz teori om krig” i Lars 

Berggren et.al., Möten med historiens mångfald (Nordic Academic Press, Lund 2010) s. 85 
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neutralitet och fred länge varit en del av självförståelsen. Hur konstrueras svenskhet i sådana 

skildringar, och vad innebär egentligen det svenska i en krigskontext? Vad gör den svenske 

soldaten svensk?  

 

Syfte 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur svenskhet konstrueras och berättas i skildringar av 

den svenska insatsen i Afghanistan, och då särskilt med avseende på hur de svenska 

soldaterna görs till just svenskar. Viktiga frågor rör vilka egenskaper, kvalitéer, värderingar 

och karaktärsdrag som knyts till de svenska soldaterna, inte minst i relation till de soldater av 

andra nationaliteter som förekommer i materialet, liksom på vilket sätt deras svenskhet görs 

viktig. De huvudsakliga frågeställningarna är således vem den svenske soldaten i Afghanistan 

är enligt det material jag analyserat, samt vilken roll deras svenskhet sägs spela i 

sammanhanget. En mer övergripande fråga är om, och i så fall hur, den svenska 

självförståelsen påverkas av och förändras genom skildringar som ställer svenskhet i relation 

till aktivt deltagande i väpnade konflikter. 

 

Material 

 

Till grund för den här studien ligger två svenska dokumentärserier som skildrar den svenska 

insatsen i Afghanistan, om än ur något olika perspektiv och med olika omfång. Den första, 

Fredsstyrkan, sändes vintern 2008 av TV4 i sju entimmesavsnitt (med reklamen borträknad 

får avsnitten en längd på mellan fyrtio och fyrtiofem minuter). I den tas ett brett grepp och 

serien präglas av ett stort mått av närhet till det som visas. Främst innebär detta att de soldater 

som serien följer i hög grad framträder som huvudpersoner, de presenteras med namn i början 

av varje avsnitt och stort fokus ligger på deras egna reflektioner. I vissa fall finns dessutom 

dessa soldaters anhöriga och vänner i Sverige med i serien. Den andra, Krig för fred, sändes 

av SVT våren 2011 i sex halvtimmeslånga avsnitt, och har ett mer distanserat anslag. 

Soldaterna presenteras generellt sett inte med namn och deras anhöriga i Sverige förekommer 

överhuvudtaget inte. En stor skillnad är dessutom att det i Krig för fred inte förekommer 

några intervjuer i klassisk mening. De soldater som talar gör det till synes spontant in i 
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kameran, som om den bara råkat finnas på plats. Vem som ställer frågorna, styr samtalet och 

befinner sig bakom kameran ges tittaren alltså ingen känsla av. Förutom soldaterna, 

afghanerna och vissa civila tjänstemän är det bara speakerrösten som talar, medan mycket av 

bakgrundsinformationen förmedlas genom textrutor. 

I Fredsstyrkan är det annorlunda. Där synliggörs, om än inte i bild, den roll som intervjuaren 

spelar samtidigt som speakerrösten intar en mer framträdande roll. Dessutom finns en 

tydligare narrativ struktur. Serien börjar med soldaternas missionsutbildning vid Livgardet. 

Här berörs frågor som vad soldaterna och de anhöriga tycker om den stundande avfärden och 

visar på svårigheterna med att foga samman det militära och det civila livet. Skildringen sker 

sedan i förment kronologisk ordning och slutar följaktligen med att soldaternas medaljeras 

och avtackas efter hemkomsten. Detta kronologiserande syns även i förhållandet mellan de 

olika avsnitten då det ofta finns en progression av händelser och relationer som förs vidare 

mellan dem. Denna ordning är just förment kronologisk då vi som tittar givetvis inte kan veta 

hur och var material från olika tidpunkter fogats samman och ordnats till den helhet som 

visas. Klart är emellertid att det är en tydlig kronologi som produktionen vill presentera för 

tittaren, där början, slut och det som binder dem samman är klart definierade. I Krig för fred 

bryr man sig avsevärt mindre om att skapa en sådan prydlig kronologisk ordning. Här handlar 

det snarare om att konstruera kortare nedslag i olika sammanhang och man bryr sig till 

exempel inte om att använda de soldater som förekommer i flera avsnitt som verktyg för  att 

driva serien framåt.  

De båda serierna skiljer sig också åt vad gäller det perspektiv som de väljer att anlägga. Ett 

exempel är var tonvikten läggs i skildringen av soldaternas uppgifter. I Krig för fred 

porträtteras de uteslutande i stridande funktioner, med andra ord är det framför allt som 

soldater som svenskarna framträder (undantaget är civil ambassadpersonal). Detta innebär att 

den bild vi som tittare får av den svenska insatsen är att den främst handlar om sådana mer 

typiska soldatfunktioner, som strid, patrullering och så vidare. I Fredsstyrkan framträder 

soldaterna i högre utsträckning som uniformerade biståndsarbetare eller i närmast polisiära 

roller. De tycks också främst syssla med sådant som har en tydlig civil prägel, som till 

exempel att ge stöd till civilbefolkningen, ordna möten med afghanska representanter, och så 

vidare. Seriernas alla olikheter till trots har jag genomgående valt att behandla dem 

tillsammans och dessutom inte gjort någon analytisk poäng av att jämföra dem. Detta beror 

främst på att de ligger varandra så pass nära rent tidsligt att det antagligen inte går att se några 

vidare förändringar dem emellan vad gäller föreställningar om vad som är svenskt och icke-
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svenskt. Deras kontextuella och kulturella förutsättningar torde med andra ord i stort sett vara 

de samma.  

Så till frågan varför jag valt just detta material. Här finns två huvudsakliga skäl. Det första är 

innehållsligt, seriernas innehåll är nämligen att betrakta som i det närmaste unikt för den 

svenska mediekontexten. Dels skildrar de svenska soldater som utför militärt arbete i skarpt 

läge, stundtals till och med i strid, och dels gör de detta i form av en serie som på en 

återkommande tid, vecka efter vecka, närgånget skildrar vad svenska soldater gör i 

Afghanistan. För den som är intresserad av att ställa frågor kring hur den samtida svenska 

föreställningsvärlden hanterar krigserfarenheter och hur soldatrollen och svenskheten möts är 

det därför svårt att inte ta dem i beaktande.
3
 Man skulle visserligen utan tvekan kunna tänka 

sig att just detta skulle kunna göras med en rad olika typer av material, inte minst annat 

mediematerial som dagspress, tidskrifter eller nyhetrapportering i TV och radio. Därtill finns 

dessutom reportageböcker och populärlitteratur som krigsjournalisten Johanne Hildebrandts 

Krigare eller Anders Carléns och Mattias Falks Svenskar i strid. I dessa fall rör det sig dock 

om å ena sidan fragmentariska nyhetsinslag, artiklar eller bilder, och å den andra sidan 

böcker. Alla må vara intressant som ingångar, inte minst om de läggs sida vid sida, men ingen 

av dessa presentationsformer kan sägas ha samma genomslagskraft som en veckovis 

återkommande dokumentärserie, inte minst på basis av hur en sådan kan kombinera rörlig bild 

med tal och ljud. 

För det andra har jag velat komma åt den viktiga funktion som media och medierade utsagor 

torde fylla i den samtida svenska kulturen. Som socialantropologen Ulf Hannerz påpekat har 

livet i den västerländska kultursfären alltmer medialiserats, vilket fått till följd att stora delar 

av vad vi vet eller tror oss veta om världen och vår egen och andras plats i den numera 

förmedlas till oss via olika former av medier. Dessa samhällen och kulturer kan därför 

beskrivas som mediesamhällen eller mediekulturer, och för att förstå och begripliggöra hur 

meningsskapandet i sådana kulturer tar sig uttryck blir medieprodukter av central betydelse.
4
 

                                                 
3
 Det finns dock ett antal undantag från regeln, om än i mindre skala. För soldater i fredstid finns Kanal 5:s 

Stridspiloterna, sänd 2008. Vidare har Sveriges Radio sänt en dokumentärserie vid namn Camp Victoria, där de 

svenska soldaterna på FN-uppdrag i Kosovo skildras. SVT:s Uppdrag Granskning har sänt ett program om 

svenska specialstyrkors deltagande i franska operationer i Afrika. Ingen av dessa har beaktats som del av den här 

studien, då de dels, i det första fallet, skildras soldater under utbildningen i Sverige, dels, i andra fallet, skildrar 

den typ av utlandstjänstgöring som varit vanlig i den svenska kontexten (alltså fredsbevarande uppdrag för FN:s 

räkning) och dels, i det tredje fallet, skildrar företeelser som befinner sig mycket långt från den svenska 

vardagen. De två dokumentärserier som jag har tagit del av här skildrar däremot en situation som skiljer sig från 

de ovanstående, eller kanske befinner sig mellan dem – svenskar i krig, men i en bredare betydelse.  
4
 Ulf Hannerz, ”Genomsyrade av medier – Kulturer, samhällen och medvetanden av idag” i Medier och kulturer, 

Ulf Hannerz (red.) (Carlsson Bokförlag, Stockholm 1990) s. 7-9 
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Kulturbärande ting som normer, värderingar, kategoriseringar, föreställningar och 

grundläggande antaganden om hur världen som sådan är beskaffad blir alltså möjliga att nå 

genom analyser av medierade utsagor, något som inte minst gäller för konstruktionen av den 

nationella gemenskapen. Enligt Benedict Andersons klassiska definition är nationer 

föreställda gemenskaper, som hålls samman genom att människor som aldrig möts känner 

samhörighet och upplever att de delar så väl ursprung som samtid och framtid med varandra. 

Av särskild vikt för att de moderna nationalstaterna kunde uppstå var att en sådan känsla blev 

möjlig att bibehålla över stora avstånd, menar Anderson, och han pekar bland annat på den 

viktiga roll som trycksaker på ett sammanhållet, nationellt språk, möjliga att distribuera till 

alla, oavsett klass och position, spelade för detta.
5
  

Också sociologen Michael Billig har pekat på mediers betydelse för konstruktionen av det 

nationella, men då ur ett perspektiv som sätter reproduktionen av den nationella gemenskapen 

i fokus. Billig tillför så till vida ett sätt att tänka om nationen och nationalismen som visar på 

vilken roll det banala och det vardagliga spelar för själva föreställandet som sådant. Genom 

bland annat media konstrueras den nationella livsvärlden genom att den nationella 

dimensionen tas för given. Det nationella tilltalet, som låter mediekonsumenterna förstå att de 

är en del av en större nationell helhet, passerar omedvetet och okommenterat i exempelvis 

radio- och TV-utsändningars nyhetsrapportering, väderleksrapporter, sportsektioner och så 

vidare. På så vis, menar han, har det nationella blivit en del av ett slags naturliggjort, sunt 

förnuft för medborgarna i de moderniserade, västerländska nationalstaterna.
6
 Kort sagt torde 

alltså medieprodukter likt dessa båda serier vara av stort värde för den som vill ställa frågor 

kring hur samtida föreställningar om nationen och dess medlemmar konstrueras, reproduceras 

och förändras. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 

(Daidalos, Göteborg 2005 (1983)) s. 20-22, 47-56 Se även Orvar Lövgren, ”Medierna i nationsbygget – Hur 

press, radio och TV gjorde Sverige svenskt” i Hannerz (red.), s. 86-87, 113-118 
6
 Michael Billig, Banal Nationalism (Sage Publications, London etc. 2010 (1995)) s. 6-7, 38-39, 94-95, 114-119 
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Analytiskt ramverk 

 

Svenskhet som analytiskt begrepp 

Den ovan fastslagna problemställningen, att uppsatsen ämnar undersöka hur de svenska 

soldater som förekommer i materialet görs till svenskar, innebär att frågan om hur 

svenskheten tar kropp och gör resan från föreställning till iscensättning står i fokus. Givetvis 

finns redan här, i själva problemställningen som sådan, en mängd grundläggande antaganden. 

Ett sådant är att svenskhet är något som blir till då det konstrueras kulturellt, det är inget ting i 

sig som existerar bortom eller ovanför de praktiker som får det att framträda. I syfte att reda ut 

och definiera dessa bakomliggande utgångspunkter ämnar jag i avsnitt här nedan först 

diskutera ur vilka teoretiska perspektiv jag förstår svenskheten och dess konstruktion och 

iscensättning, för att sedan, i de efterföljande avsnitten, vända mig mot själva forskningsfältet 

som sådant och de metodologiska överväganden som styrt mitt möte med materialet.  

I diskussionen kring materialet ovan har vi redan bekantat oss med Benedict Andersons 

definition av nationen som en föreställd gemenskap. Nu handlar det emellertid istället om att 

finna perspektiv som kan hjälpa oss att förstå hur detta föreställande tar sig uttryck som en 

kontinuerlig process. Som etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Lövgren har 

påpekat torde det vara viktigt att skilja på två nivåer i meningsskapandet kring det nationella; 

vardaglig praxis och diskursen om den nationella identiteten. Poängen med ett sådant 

särskiljande är, menar de, att det då blir möjligt att skilja mellan vardagliga kulturella 

processer, det vill säga sådant som vanor, strukturer, traditioner och så vidare, som knyts till 

det svenska genom att de delas av dem som betraktas eller betraktar sig själva som svenskar, 

och nationella kulturella processer, som med avstamp i det vardagliga, eller föreställningar 

om det, skapar en övergripande diskursiv symbolik som förklarar vad svenskhet är och som 

gör det möjligt att placera det i blickfånget för en medveten identitetskonstruktion. De 

sistnämnda processerna konstruerar svensketen som idé, en idealkonstruktion av det som sägs 

skilja det svenska från det som konstituerar andra nationaliteter. Utan den nationella idén blir 

de vardagliga praktikerna omöjliga att förstå som nationella då dessa, med författarnas ord, 
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”är kulturella processer inom en nation [men] inte nödvändigtvis nationella kulturella 

processer.”
7
  

Sådana nationella kulturella processer är med andra ord själva grunden för det nationella 

meningsskapandet, det som gör det möjligt att överhuvudtaget tala om och urskilja särskilda 

nationer, och förknippa dem med vissa individer, men inte andra. Detta är emellertid inte en 

enkel process. Den är snarare stadd i ständig omförhandling, då dess tonvikt flyttas om och 

anpassas efter vem som berättar och vem som lyssnar. Därför kan det vara fruktbart att, med 

ovan nämnde Frykman, tala om svenskhet som drama, en ständigt pågående förhandling om 

vad det svenska är eller bör innebära. I mångt och mycket är detta drama också en kamp om 

vilka tolkningar som ska ges företräde och legitimitet som ”sanna” representationer av det 

svenska.
8
 Ett annat sätt att förstå denna konstruktionsprocess är att betrakta diskursen om det 

nationella som en form av stor berättelse, ett metanarrativ, som binder samman och förklarar 

olika positioner, praktiker och idéer. Metaberättelsen om det svenska är så till vida den 

berättelse vi berättar för oss själva och för andra, om oss själva och om andra, om vad det 

innebär att vara i världen som svensk och om vad denna förmenta svenskhet består i, samt om 

vilka som kan och inte kan göra anspråk på den.  

Som filosofen J.M. Bernstein har påpekat kan sådana stora berättelser förstås som ett slags 

kollektiva minnesakter. De repeteras, bryts upp och iscensätts på nya vis, samtidigt som de 

knyter samman nu med ett föreställt förflutet och en förebådad framtid. På så vis, hävdar 

Bernstein, kan de stora berättelserna betraktas som den kollektiva motsvarigheten till det 

individuella självmedvetandet, det vill säga de är reflexiva projekt som söker förklara och visa 

på vad kollektivet i fråga är, var de kommer ifrån och vart de är på väg.
9
 I någon mening är de 

alltså en form av övergripande diskurser som binder samman och förklarar en mängd andra, 

mindre diskurser. Även nya fenomen, uttryck och begrepp blir på så vis möjliga att förhålla 

sig till och begripliggöra genom att de ges övergripande nationella tolkningar då de sätts i 

relation till metaberättelsen.
10

 I stor utsträckning kan alltså nationen som metanarrativ förstås 

                                                 
7
Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Lövgren, Försvenskningen av Sverige (Natur och kultur, Stockholm 1993) s. 

14-16 citat s. 15 (kursivering i original) 
8
 Frykman, s. 159, jfr Billig s. 27. Se även Henrik Berggren, ”Den framåtvända ängeln – Nationalism och 

modernitet i Sverige under 1900-talet” i Almqvist & Kay Glans, (red.), Den svenska framgångssagan?(Fischer 

& CO, Stockholm 2001) s. 77, samt Martin Wiklund, I det modernas landskap – Historisk orientering och 

kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm/Stehag 2006)  
9
 Jfr Anderson, s. 183-187 

10
 J.M. Bernstein,”Grand Narratives” i David Wood (red.), On Paul Ricoeur – Narrative and Interpretation 

(Routledge, London & New York 1991) s. 102-103, 119-122 
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som ett brett, inte alltid medvetet, projekt som ytterst handlar om att definiera vilka som 

tillhör och vilka som inte tillhör det nationella vi som tilltalas. Likhet och olikhet står med 

andra ord i fokus, och kanske särskilt, åtminstone när det gäller den nationella 

självförståelsen, frågan om vad det är som skiljer ut det egna från det andra. 

Enligt Jonas Frykman var det inte heller förrän man började tala om och tolka kulturella 

uttryck och yttringar som svenska, som svenskhet fick någon större eller mer allmän 

betydelse. Så till vida blev berättelserna om det svenska ”förutsättningen för att individer 

skulle upptäcka nationella dimensioner hos sig själva, leta efter liknande drag hos andra och 

på så vis börja skapa en ny samhörighet och en identitet som omslöt kreti och pleti.”
11

 Denna 

dimension av det nationella meningsskapandet har också den postkoloniala teoretikern Sara 

Ahmed velat lyfta fram, men då med ett större fokus på de utestängande praktiker som finns 

invävda i processen. Hon menar att diskurserna om det nationella i första hand är att förstå 

som en konstruktion av identifikationspunkter som positionerar subjekt inom det större 

diskursiva rum som definierar vad nationell tillhörighet och icke-tillhörighet betyder. Så till 

vida bygger konstruktionen av den nationella identiteten på en dialektik mellan person och 

plats, hävdar Ahmed, då ”the individual can claim to embody a nation, or the nation can take 

the shape of the body of an indivudual (’bodyscape’).”
12

  

I linje med Ahmeds person och plats-dialektik kan metaberättelsen om det svenska därmed 

förstås som ett slags karaktärs- eller rollbeskrivning, där karaktärsdrag, värderingar och 

egenskaper knyts till nationell tillhörighet och görs till produkter av nationell härkomst. 

Svenskhet, förstått som kroppslandskap, blir med andra ord till ett slags raster, som kan 

placeras på situationer, personer och händelser för att förklara och begripliggöra dem enligt en 

nationell tolkningsmodell.
13

 Detta raster ordnar och strukturerar, men rymmer också 

spänningar och konflikter, inte minst eftersom kampen om definitionsmakten och arbetet med 

att låsa fast det svenska, att slutligen definiera det och placera dess ursprung utanför den 

diskursiva process som konstituerar det, aldrig kan slutföras.
14

 Därför är det inte heller den 

                                                 
11

 Jonas Frykman, ”Nationella ord och handlingar” i Billy Ehn et.al. (red.) Försvenskningen av Sverige (Natur 

och kultur, Stockholm 1993) s.134-135  
12

 Sara Ahmed, Strange Encounters – Embodied Others in Post-Coloniality (Routledge, London/New York 

2000) s. s. 97-101, citat s. 99 Jfr Richard Jenkins och den kollektiva identifikationens dialektik, se Social Identity 

(Routledge, London & New York 2008 (1996)), samt Helena Tolvhed, Nationen på spel – Kropp, kön och 

svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972 (Bokförlaget h:ström – Text & 

Kultur, Umeå 2008) s. 86-88 
13

 Jfr Anderson, s. 175 
14

 Jfr différance-begreppet hos Derrida, till exempel i Stuart Halls tillämpning, se Stuart Hall, ”Kulturell identitet 

och diaspora” i Catharina Eriksson et.al., (red), Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället (Nya Doxa, Nora 2005) 



 

9 

 

här analysens uppgift att finna spår av ”den verkliga svenskheten”, utan snarare att undersöka 

på vilket sätt det svenska rastret tillämpas i materialet, och hur de kontextuella 

förutsättningarna, det vill säga att det rör sig om militärer i krig, påverkar denna tillämpning, 

liksom hur själva tillämpningen som sådan skapar den svenskhet som serierna säger sig 

skildra.
15

 Vad jag i den här uppsatsen ska ägna mig åt är alltså att försöka utröna hur 

materialet konstruerar svenskhet i förhållande till de diskursiva ramar som avgör vad det är 

möjligt att definiera och lyfta fram som svenskt, och de olika förutsättningarna hos den 

kontext som de skildrar. För min fortsatta studie blir alltså den ”type-casting” som sker runt 

nationens medlemmar, konstruktionen av och föreställningarna kring det svenska 

kroppslandskapet, till en särskilt viktig aspekt av den nationella metaberättelsen, det vill säga 

det förkroppsligande som får den att ta kropp i form av karaktärsdrag, egenskaper, värderingar 

och kroppsliga dispositioner som kan tolkas som uttryck för det typiskt svenska. Om 

svenskhet är ett drama, handlar min studie om hur dess rollbesättning sker, samt ur vilket 

manus rollerna hämtas.  

 

Svenskhet som forskningsfält och metaberättelse 

Forskningen om svenskhet har tagit sig många olika uttryck. Inte minst etnologer och 

historiker har genom åren intresserat sig för hur föreställningar om vad som konstituerar det 

svenska vuxit fram, artikulerats och förändrats. För den här uppsatsens vidkommande är det i 

första hand studier som rör svensk självförståelse under den andra halvan av 1900-talet som är 

av intresse. Här finns flera spår att följa, men jag kommer framför allt att beakta de studier 

som på olika sätt berört hur karaktärsdrag, värderingar och egenskaper konnoteras som 

svenska och knyts till föreställningar om nationens förkroppsligande, samt hur krig och fred 

under den angivna perioden ställts i relation till svenskhet. Så till vida handlar det i det här 

avsnittet om att försöka skissera konturerna av diskursen om det svenska i syfte att sedan 

kunna ser hur, och om, denna dyker upp i det empiriska materialet. Syftet är inte att, som 

exempelvis Åke Daun,
16

 söka efter någon särskilt svensk personlighetstyp eller typiska 

svenska drag, utan istället att undersöka hur denna svenska typ tar kropp genom att den knyts 

till särskilda positioner och sägs innebära vissa ställningstaganden eller karaktärsdrag, men 

inte andra. Avsnittet ska också fungera som en översikt över forskningsfältet. 

                                                 
15

 Jfr Lousie Philips & Marianne W. Jörgensen, Discourse Analysis as Theory and Method (Sage Publications, 

London etc. 2002) s. 21 
16

 Se Åke Daun, Swedish mentality (Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1996 (1989)) 
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Intressant för just kopplingen mellan svenskhet, krig och fred är studier som intresserat sig för 

hur den officiella svenska nationalismen och dess försöka att definiera det svenska tett sig 

efter 1945. Historiker som Alf W. Johansson och Kim Salomon, liksom statsvetare som 

Mikael af Malmborg, Bo Stråth och Magnus Jerneck har alla pekat på den betydelse som 

neutraliteten, freden och engagemanget för humanitära frågor via FN har haft för den svenska 

självförståelsen under 1900-talets andra hälft. Den svenska nationella mytologin skapade 

således en bild av Sverige som ett moraliskt och humanitärt föredöme, en nation som vill fred 

och av övertygelse tar avstånd från krig, men som för den sakens skull inte är rädd för att lyfta 

fram missförhållanden eller kritisera globala orättvisor.
17

 Detta humanitära och moraliska 

perspektiv kan skönjas även i de studier som behandlat svensk självförståelse ur andra 

aspekter, inte minst de som ger en bild av vem svensken som sådan är. Bland annat har 

historikerna Kim Salomon och Helena Tolvhed samt etnologen Billy Ehn visat på hur 

svenskhet konstruerats i förhållande till en särskild känsla för moral, rättvisa och plikt, inte 

minst i idrottsliga sammanhang.
18

   

En annan viktig del av den svenska självförståelsen som lyfts av den tidigare forskningen är 

konnotationen mellan det svenska och modernitet, ett sätt att tolka Sverige som världens 

modernaste land, där rationalitet, upplysthet och ordning råder. Folkhemmet och dess 

välfärdsstat görs till viktiga betydelsebärare i syfte att förklara och definiera det svenska och 

dess plats i världen. Det moraliska och humanitära återfinns också här, till exempel, vilket 

Kim Salomon har visat, personifierat av den svenske arbetaren. Han blir till ett slags 

representant för några av de dygder som sägs definiera det svenska folkhemmet – lugn, stadig, 

plikttrogen och yrkeskunnig – och medan svensken i gemen i denna berättelse framställs som 

enkel och strävsam, inte bortklemad trots modernitet och framgång. Välfärden sägs tvärtom 

vara ett resultat av svenskens vilja att arbeta hårt för att låta alla ta del av det moderna 

samhällets förmåner, samtidigt som också välfärdsstaten i sig ses som ett sätt att betona hur 

medkänsla och solidaritet så att säga ”finns inbäddad i den svenska folksjälen [och] utgör en 

                                                 
17

 Se Alf W. Johansson, ”Vill du se monument? Se dig omkring! – Några reflektioner kring nationell identitet 

och kollektivt minne i Sverige efter andra världskriget”, Mikael af Malmborg, ”Europas krig och fredens 

försvenskning”, Bo Stråth, ”Neutralitet som självförståelse”, samtliga i Kurt Almqvist & Kay Glans, Den 

svenska framgångssagan (Bokförlaget Fischer & Co, Stockholm 2001) Se även Magnus Jerneck, ”Modernitet 

och småstatsidentitet – Mönsterlandet Sverige som fredlighetens land”, Kim Salomon, ”Synen på krig och fred – 

En begreppshistoria” båda i Magnus Jerneck (red.), Fred i realpolitikens skugga (Studentlitteratur, Lund 2009) 

Se även Christina Johansson, ”Svenska flyktingpolitiska visioner” i Urban Lundberg & Mattias Tydén (red.), 

Sverigebilder – Det nationellas betydelser i politik och vardag (Institutet för framtidsstudier, Stockholm 2008) 
18

 Se t.ex. Billy Ehn, ”Nationell inlevelse”, i Billy Ehn et.al. (red.) Försvenskningen av Sverige (Natur och 

kultur, Stockholm 1993), Helena Tolvhed, Nationen på spel – Kropp, kön och svenskhet i populärpressens 

representationer av olympiska spel 1948-1972 (Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå 2008), Kim 

Salomon, En femtiotalsberättelse (Atlantis, Stockholm 2007)  
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del av den svenska identiteten.”
19

 Historikern Christina Johansson har visat hur detta 

perspektiv också går att se i det sätt på vilket officiella dokument talar om svenskt 

flyktingmottagande. Sverige ges i dessa rollen som ett flyktingpolitiskt föregångsland, där 

mänskliga rättigheter respekteras och som strävar efter internationellt samarbete och global 

solidaritet.
20

  

Sammantaget tycks alltså det humanitära och moraliska vara en särskilt stark linje i 

metaberättelsen om det svenska. Genom detta perspektiv görs frihet, rättvisa och demokrati 

till typiskt svenska värden, med det handlar också om hur den långa svenska freden används 

och tolkas i förståelsen av vad för slags nation Sverige är och vad som särskiljer dess 

medlemmar från andra. Denna vilja till humanitärt ansvarstagande internationellt kan också 

knytas till konstruktionen av svensken som plikttrogen och villig att offra sig för kollektivets 

bästa. Här finns dessutom ett tydligt hyllande av dem som gör sin plikt till förmån för ett 

större kollektiv, trots svårigheter och vedermödor. Den svenska individen kan i någon mån, 

enligt det här perspektivet, sägas vara villig att underkasta sig kollektivets bästa, något som 

givetvis knyter an till det humanitära perspektivets fokus på svensken som mån om sina 

medmänniskors väl och ve. Istället för att göra anspråk på att tala om svenskhet i bred 

betydelse kommer jag fortsättningsvis, i syfte att definiera och tydliggöra hur jag förstår 

svenskhet som analytisk kategori, att med begreppet svenskhet och det svenska hänvisa till 

den här humanitära och moraliska metaberättelsen. Det finns givetvis fler sådana 

metanarrativ, men för det syfte och de frågeställningar jag undersöker i den här uppsatsen 

tycks det mig som om denna är den mest betydelsefulla.
21

 Detta då den dels har en stark 

koppling till frågor om krig och fred, och dels intimt hänger samman med det sätt på vilket 

meningsskapandet kring svenskt engagemang för FN och humanitära frågor tagit sig uttryck 

tidigare.  

Som sagt är mitt syfte med denna korta forskningsgenomgång inte att leta efter några eviga 

svenska värden, som jag sedan helt enkelt placerar över materialet. Min ambition är istället att 

teckna en, om än ofullständig, bild av hur diskursen om det svenska förhållit sig till frågan om 

vem svensken som karaktär är, och vilka drag, egenskaper och värderingar som förknippats 

med denne idealsvensk. Snarare än att använda den här skissen som ett slags karbonkopia att 

                                                 
19

 Saloman, 2007, s. 206-207, 216-218, 225-229, citat s. 216 respektive 217 Se även  Johansson i Almqvist & 

Glans 
20

 C. Johansson i Lundberg & Tydén , s. 117 
21

 Se t.ex. Karl-Ove Arnstberg, Typiskt svenskt – 8 essäer om det nutida Sverige (Carlsson Bokförlag, Stockholm 

2005) 
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jämföra mitt material med, vill jag hellre se den som en antydan av vilket bagage som 

föreställningarna om svensken som typ släpar på. Viktigt är också att synliggöra hur delar av 

den svenska föreställningsvärlden kan användas för att hitta rekvisita för att formulera och 

formulera om utsagor så att de kan sägas ge uttryck för svenskhet, även då de skildrar sådant 

som vanligtvis inte brukar kopplas samman med det svenska. Som både Benedict Anderson 

och Michael Billig mycket riktigt påpekat handlar den nationella diskursen om att knyta 

samman nu med såväl ett föreställt då som med ett tänkt sedan, något som inte minst gäller 

för föreställningarna om det nationella ”kroppslandskapet”.
22

 Några trådar för ett sådant 

hopknytande kan vi dra ur det ovanstående, trådar som sedan kan användas för att se i vilken 

utsträckning och på vilket sätt materialets skildringar av förkroppsligad svenskhet knyter an 

till detta vidare tankegodset om det svenska.  

 

Metodologiska överväganden 

Det material jag tagit del av och analyserat är, som vi har sett ovan, mycket omfattande och 

dessutom spretigt. Här finns materia för minst ett par, tre olika uppsatser. Detta innebär att 

valet av analytiska och metodologiska ingångar blir mycket viktigt. Dessa bör dels korrelera 

med det empiriska, med materialet och vad som står att finna däri, men det måste också ha en 

relation till den kulturella kontext som materialet konstruerats inom liksom vara fruktbara för 

den gjorda problemformuleringen. För den här uppsatsen har den här urvalsprocessen bestått i 

att se och se om, att nagelfara serierna efter möjliga ingångar utan att för den sakens skull 

förlora det övergripande syftet ur sikte. Processen innebär givetvis en ständig växelverkan 

mellan de teoretiska och kontextuella utgångspunkterna och materialets egna realiteter, och 

den kan därför inte entydigt beskrivas som en fråga om att granska materialet tills ett mönster 

upptäcks. I minst lika hög grad handlar det om att forskaren, med hjälp av sin förförståelse 

och sina utgångspunkter, arbetar fram detta mönster i samklang med materialet. Här har jag 

en viktig metodologisk utgångspunkt i hermeneutiken och dess syn på tolkningsakten. Som 

pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman sammanfattat det hela handlar tolkningsarbetet om 

både ”att frilägga mening och att tilldela mening”
23

, det vill säga det rör sig om en dialektisk 

                                                 
22

 Anderson, s. 183-187 Billig, s. 74-75 
23

 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik (Norstedts Akademiska 

Förlag, Stockholm 2001 (1979)) s. 59 
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process där forskarens förförståelse och subjektiva blick i relation till materialet är grunden 

för kunskapsproduktionen.
24

  

Detta tolkningsarbete kräver alltså goda analytiska ingångar för att bli meningsfullt, vilket till 

inte så liten del beror på att det material eller den kontext som studeras ofta rymmer många 

olika möjliga tolkningar. Några potentiella problem uppstår dock i detta; hur ska vi veta vilka 

perspektiv som är fruktbara och hur ska vi förhindra att tolkningsakten blir till ett slags 

självspelande piano, som håller samman enligt sin egen logik, snarare än då den svarar mot 

något i materialet? Som Ödman uttryckt det är det ”lätt att rusa åstad och glömma bort 

kontrollen mot det uttolkade, som får träda i skymundan i och med att tolkningselementens 

inbördes sammanhang blir viktigare för en.”
25

 Vad är det som gör svenskhet till en både 

välmotiverad och fruktbar ingång för min studie? Varför ska vi se de soldater som medverkar 

i detta ljus, snarare än i ett mer allmänt, soldatperspektiv? För det första menar jag att serierna 

både implicit och explicit knyter an till den svenska nationella diskursen. De för så att säga på 

egen hand in svenskheten i sammanhanget då de benämner soldaterna som svenskar, vilket 

blir än tydligare av den kontext i vilket serierna görs tillgängliga för tittarna. Alla avsnitt 

presenteras av hallåorna i termer av det nationella, bland annat genom att de beskriver 

soldaterna som ”våra.”
26

 Serierna är dessutom strösslade med nationella symboler som 

flaggor, miljöer, matvanor, traditioner och, kanske främst, språket som sådant. Detta sker 

även implicit, då de skildrar skeenden och situationer där det, enligt Billig, är en del av vårt 

kulturella ”sunda förnuft” att läsa in nationella tolkningar för att förstå och förklara vad som 

sker, det vill säga de skildrar hur representanterna för det svenska befinner sig i en kontext 

med representanter för andra nationer.
27

  

Som jag redan påpekat i avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna menar jag att svenskhet 

är att förstå som en metaberättelse, som blir till genom att det iscensätts och fås att framträda i 

olika sammanhang där de ställs i relation till andra positioneringar. Materialet blir därför att 

betrakta som en scen eller en iscensättningsplats, som rymmer en mängd olika situationer där 

det svenska, soldatrollen eller dem båda tilldelas betydelser och innebörder, samtidigt som 

hela den narrativa kedja som dessa enskilda ögonblickbilder är en del av (det vill säga serierna 

                                                 
24

 Ödman, s. 57-59 
25

 Ödman, s. 110 
26

 Serierna har jag tagit del av i form av DVD-kopior, beställda från Svensk Mediedatabas på Kungliga 

Biblioteket. På dessa skivor finns hallåornas presentation av det kommande programmet med i samtliga fall.  
27

 Jfr Billig, s. 83 
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som sådana) också kan förstås som meningsskapande.
28

 Jag har därför, i möjligaste mån, 

försökt att se till både enskilda scener och längre sekvenser, att få med både tal och bild, allt 

för att söka närma mig ämnet och materialet ur så många vinklar som möjligt. Det är dock 

naturligtvis omöjligt för mig att göra anspråk på att jag lyckats beakta allt. Vad jag däremot 

har gjort är ett urval av scener, sekvenser och sammanhang, som jag menar bäst belyser det 

meningsskapande som sker i serierna vad gäller konstruktionen av det svenska i mötet med 

soldatrollen.  

Den övergripande ansatsen innebär att jag dels utgår från att den svenskhet som serierna 

konstruerar på samma gång är del och produkt av den nationella diskursen, och att den så till 

vida är beroende av iscensättningen som sådana för att bli till något, och dels att jag ämnar 

plocka isär materialet för att leta efter de sammanhang, berättelser och identifikationspunkter 

som ger upphov till denna iscensättning. En särskilt viktig ingång för detta har varit hur det 

svenska särskiljs och differentieras från andra nationaliteter i missionsområdet. Det är så att 

säga i mellanrummen mellan de svenska soldaterna och seriernas övriga ”karaktärer” som en 

myckenhet av den nationella diskursens konstruktionsarbete äger rum, en process som handlar 

lika mycket om särskiljande som samhörighetsskapande processer. I materialet kan svenskhet 

således förstås som ett slags diskursiv nodalpunkt, som knyter berättelser, egenskaper och 

karaktärsdrag till sig och begripliggör dem enligt diskursen om det svenska. I Louise Phillips 

och Marianne W. Jörgensens sammanfattning och empiriska utveckling av Laclaus och 

Mouffes diskursteori pekar de på hur sådana nodalpunkter fungerar som ”key signifiers”, som 

organiserar och håller samman diskurser.
29

 Dessa är dock inte betydelsebärande i egen rätt, 

utan måste istället knyta an till andra kategorier, objekt, identifikationspunkter och så vidare 

för att fyllas med mening. ”By investigating the chains of mening that discourses bring 

together in this way, one can gradually identifiy discourses (and identities and social 

spaces).”
30

 Min analytiska ansats utgår från detta och syftar till att pussla ihop sådana kedjor 

av meningsskapande som på olika vis förhåller sig till svenskhet och se hur dessa i sin tur 

förhåller sig till den vidare metaberättelsen.  

Jag har därför valt att lyfta ut tre berättelser om svenskhet som jag menar är centrala i det 

analyserade materialet, men som också hänger samman med metanarrativets vidare diskurs 

om det svenska. Syftet med att på detta sätt operationalisera berättelsebegreppet är att söka 

                                                 
28

 Jfr Tolvhed, s. 229  
29

 Jfr svenskhet som metanarrativ ovan, se s. 7-8 
30

 Phillips & Jörgensen, s. 50 
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visa på hur metaberättelsen om det svenska kan brytas ned i mindre delar och iscensättas på 

olika sätt, samtidigt som dessa mindre berättelser på samma gång förstärker, hämtar kraft ur 

och utvecklar den stora berättelse som de är en del av. Genom dessa berättelser om 

förkroppsligad svenskhet blir det alltså möjligt att få en skymt av hur meningsskapandet kring 

de svenska soldaterna tar avstamp i de berättelser och föreställningar om svenskhet som redan 

existerar i föreställningsvärlden, men också hur de, delvis ur detta redan existerande stoff, 

skapar nya. För att begripliggöra nya erfarenheter blandas nytt och gammalt oupphörligen 

samman med varandra, och svenskheten tar så till vida kropp genom en förhandlingsprocess, 

där föreställningar om ”svenska” egenskaper, värdering och karaktärsdrag vägs mot de 

situationer och skeenden som skildras. Här finns också en möjlighet att identifiera hur de 

eventuella destabiliserande och omförhandlande processerna tar sig uttryck genom att visa på 

hur de etablerade berättelserna om svenskhet kan stöta på motstånd och problem när de 

används för att förankra det som sker i Afghanistan och förklara de svenska soldaternas roll i 

detta med avstamp i det nationella kroppslandskap som diskursen om det svenska skapar. 
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Svensken i fält 

 

Som inledning till uppsatsens empiriska del har jag valt att i sin helhet återge en längre 

sekvens ur materialet. Syftet är att ge läsaren en fingervisning om vad hon kan vänta sig i de 

kommande avsnitten, liksom att grunda de berättelser om svenskhet som jag valt att lyfta 

fram. I sekvensen skildras en operation som de svenska soldaterna genomför tillsammans med 

den afghanska armén, ANA
31

, och polisen, ANP
32

, i syfte att tillfångata en känd tillverkare av 

hemmagjorda vägminor, IED:er
33

, som används i attentat mot såväl utländska som afghanska 

säkerhetsstyrkor. Den är särskilt intressant då den låter tittarna följa med under hela förloppet, 

från planeringsmöte, via själva genomförandet, till operationens slutresultat. Vi får med andra 

ord ett mycket handgripligt exempel på hur de svenska soldaterna porträtteras, men också hur 

bilden av dem förhåller sig till den bild som ges av deras afghanska allierade.  

Skildringen av operationen tar sin början med planeringen. Svenskar och afghaner sitter 

tillsammans i stor sal på polishögkvarteret i distriktet Shibirgan. De tycks efter en stunds 

diskussion vara överens om premisserna. En av de afghanska officerare som svenskarna 

mentorerar har först föreslagit att avfärden skulle förläggas till 06:00, men på inrådan av en 

man som verkar vara områdets polischef (han saknar visserligen uniform, men sitter vid 

bordets kortsida, talar med auktoritet och verkar vara den som för samtalet) och en av 

svenskarna beslutar de istället att de ska samlas två timmar tidigare, klockan 04:00, för att 

kunna påbörja avfärden mot den by där bombmakaren upphåller sig en halvtimme senare. 

Färden till byn sägs ta drygt en timme, vilket innebär att de med de tider som slagits fast 

borde anlända precis vid soluppgången och ta bombmakaren och hans medhjälpare med 

överraskning. 

I nästföljande scen visas hur svenskarna själva förebreder sig. De granskar kartor, går igenom 

operationens mål och gör anteckningar. Scenen interpunkteras av en intervju med en svensk 

officer. Han ses tala om vikten av att veta hur situationen ser ut på marken, innan man fattar 

beslut om på vilket sätt den svenska insatsen ska stödja och hjälpa afghanerna. Två svenska 

soldater filmas i sitt gemensamma rum. De tycks avslappnade och skrattar och skojar med 

varandra till tonerna av eurodisco. Sedan följer en scen där de svenska soldaterna sitter på 
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golvet med sina afghanska kollegor och äter. Afghanerna instruerar svenskarna i hur de ska 

äta den afghanska rätt som serveras och de visar varandra bilder och små filmklipp på sina 

barn och hur de har det hemmavid. Morgonen därpå ska operationen genomföras. Svenska 

och afghanska soldater samlas vid sina fordon i det täta mörkret innan gryningen, precis som 

planerat. De poliser som ska leda sökandet efter bombmakaren lyser dock med sin frånvaro, 

det framkommer snart att de inte har uppfattat tidsangivelserna på samma sätt som de övriga. 

Följaktligen är de sena att ansluta till den väntande svenska-afghanska styrkan och som en 

följd därpå kan de inte ge sig av förrän en timma senare än planerat.  

På vägen mot byn som är målet för operationen uppstår nya problem. Först stöter de på en 

sandstorm, sedan är de afghanska befälen inte överens om vilken väg som är den allra bästa, 

och slutligen tar det nödvändiga sökandet efter IED:er längs vägen mycket lång tid då det sker 

till fots. Den svenska befälhavaren får summera resultatet: ”Det är väl rimligt att anta att 

överraskningsmomentet på den här operationen gått om intet.” Att så är fallet står också utom 

allt tvivel – de anländer till byn i fullt dagsljus, hela fem timmar för senade. Poliserna 

påbörjar dock ändå sökandet, även om det står klart att bombmakaren och hans medhjälpare 

redan hunnit ge sig av. Efter en stund får de emellertid underrättelser om att de eftersökta 

talibanerna står ett par kilometer söder om byn, redo att ta upp striden med sina förföljare. 

Svenskarna vill trycka på och åtminstone göra ett försök att gottgöra de misslyckanden som 

hittills kantat operationen. Afghanerna, så väl polisen som militären, är av en annan 

uppfattning. De menar istället att de order som de har fått endast omfattar genomsökandet av 

byn och inte innebär att de ska jaga talibaner bortom denna. Så blir det också. När polisen 

tycker sig vara färdig packar svenskar och afghaner ihop och beger sig hemåt. Väl tillbaka på 

campen vårdar svenskarna vapen och diskuterar operationen med ”kameran”;  

– Det blir väl bara att man får åka och göra det fler gånger, man får göra om och göra om 

tills det blir rätt liksom. Men när man då får underrättelser om att de finns där liksom så 

tycker man väl kanske att man borde kunna…  

– Göra något åt det  

– Ja 

– Men sen så måste man förstå helheten också. Det är en ANP-operation, de hade en 

uppgift att kolla byn och de hade inte uppgift att jaga talibaner 
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– Det är inte vi som leder liksom, vi är här för att mentorera och stötta dem i deras beslut 

och vill de inte lyssna på oss så gör de ju inte det. Så då får det bli till nästa gång, vi 

kanske åker dit i morgon.
34

   

Framför oss ligger så alltså ett lapptäcke av händelser, personer och relationer, skeenden, 

skiftningar, och tolkningar. Vad är det tittarna får se? Vilka medverkar? De soldater som 

framträder tycks å ena sidan lika, å andra sidan olika – så vad skiljer dem åt? Vad ligger i 

beskrivningens kategoriseringar, i det afghanska och i det svenska? Vad gäller skildringen av 

de svenska soldaterna och de karaktärsdrag som förknippas med dem kan vi, först och främst, 

se några viktiga linjer. De skildras överlag som både måna om och kapabla att göra ett bra 

jobb. Framställningen reser här inga frågetecken kring deras kompetens eller förmåga att göra 

vad de föresatt sig, och de framstår följaktligen som både skickliga och seriösa. Deras 

noggranna förberedelser vittnar inte minst om detta, dels i stormötet med afghanerna, där 

operationens övergripande mål och ramar slås fast, men också i den genomgång de genomför 

på egen hand, framför en karta över området. Andra viktiga egenskaper som betonas är deras 

behärskning och tålamod, inte minst med de afghanska styrkornas bristande förmåga att 

genomföra vad de beslutat och att anpassa sig efter nya situationer som uppstår.  

Svenskarna får alltså förkroppsliga både dådkraften och viljan att agera liksom behärskningen 

och tålamodet med dem som inte förmår ge lika mycket som dem själva. De framträder också 

som trygga så till vida att de inte tycks rubbas av vare sig motgångar eller fara. Tydligast 

visas detta i scenen med de två eurodiscolyssnande soldaterna, vars skojfriskhet och lugn 

dagen innan operationen kan sägas symbolisera dels säkerhet vad gäller den egna förmågan, 

men också ett slags behärskad distans till uppgiften och situationen. De må vara soldater i 

krig, men de låter sig för den sakens skull inte förlora fattningen. Även i operationens 

efterspel, när den eventuella besvikelsen över att det hela utmynnande i noll och intet ska 

hanteras, skildras svenskarna som reflexiva och lugna. I den just beskrivna sekvensen 

framträder alltså de svenska soldaterna som skickliga yrkesmän, väl medvetna om både varför 

de befinner sig på platsen och vilka svårigheter eller faror som följer på detta.  

I den här karaktärsbeskrivningen tycks det alltså vara möjligt att skymta några organiserande 

principer eller analytiska linjer att följa om man är intresserad av hur det svenska 

kroppslandsskapet konstrueras och synliggörs i materialet. Det är också möjligt att se 

beröringspunkter till metaberättelsen om det svenska och de föreställningar om svenska 
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karaktärsdrag som utgör bärande delar av denna. Här finns också brott. Ett uppenbart sådant 

är givetvis att de svenskar som skildras i sekvensen är soldater, beväpnade och på uppdrag i 

skarpt läge. Neutraliteten och det fredliga tycks alltså inte vara särskilt betydelsefullt för 

iscensättningen av det svenska i just det här sammanhanget. Man bör också vara medveten om 

att den kontinuitet som på det här viset kan tyckas framträda mellan de nationella 

egenskapernas artikulering då och nu i alla väsentliga avseenden inte torde peka på att dessa 

karaktärsdrag är en del av den svenska genuppsättningen. Snarare är det så, som den ovan 

nämnde Frykman påpekat, att den kontinuitet som sägs prägla nationer och dessas 

förkroppsligande i alla väsentliga avseende är en fiktiv sådan. När vi kan identifiera likheter 

mellan hur soldaterna i materialet sägs förkroppsliga svenskhet och hur man under andra tider 

och i andra kontexter har talat om svenska karaktärsdrag, har vi med andra ord kanske främst 

att göra med en likhet sprungen ur en strävan efter att knyta an till något, efter att göra 

soldaterna begripliga i enlighet med ett vidare tankegods om hur svenskar bör vara och vad 

det innebär att förkroppsliga svenskhet. Den nya och ovana konnotationen mellan svenskhet 

och krig, liksom bilden av svensken i soldatskrud, kan alltså på så sätt hanteras genom att 

själva förkroppsligandet tillåts eka av olika former av förment välkända svenska drag eller 

egenskaper. Genom att knyta an till de förställningar om vad som utgör det svenska 

kroppslandskapet som redan existerar i föreställningsvärldens berättelser om svenskhet, kan 

serierna med andra ord göra soldaterna möjliga att förstå som svenskar, trots att de inte 

nödvändigtvis ägnar sig åt sådant som tidigare konnoterats till det svenska. 

Även vad gäller det afghanska kan vi ana konturerna av en karaktärsbeskrivning och då inte 

minst i negativ bemärkelse. Afghanerna framträder tydligast i form av motbilder till 

svenskarna och används på så vis för att markera vad svenskarna är genom att visa på 

beteenden eller värderingar som bryter med det svenska. I den ovan beskrivna sekvensen kan 

det främsta exemplet på detta sammanfattas i motsatsparet professionell-oprofessionell. 

Paradoxalt nog framstår afghanerna här som på samma gång loja och strikta, i det att de först 

uppenbarligen inte bryr sig nämnvärt om att hålla de tidsliga ramar som lagts upp för 

operationen men sedan inte kan rucka det minsta på de rumsliga aspekterna av den. De är 

alltså flexibla med somt, och rigorösa med annat. Att skjuta fram avfärden går bra, att utöka 

operationsområdet några kilometer går inte. De afghanska soldaterna framstår här i någon 

mån som de professionella svenskarna ställda på huvudet då de tycks sakna förmågan att göra 

den ”rätta” sortens pragmatiska omprioriteringar. Detta ger att afghanerna och svenskarna i 

den här sekvensen skildras som soldater av väsentligt olika valörer, och det råder inte heller 
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någon vidare tvekan kring vilken sorts soldat som konnoteras positivt. Andemeningen tycks 

tydlig; om det var svenska soldater som stod för besluten, planeringen och genomförandet 

skulle vi se helt andra resultat.    

Ett annat motsatspar som kan fånga relationen mellan afghaner och svenskar är närhet – 

avstånd. I sekvensen ovan görs det inte bara tydligt att svenskar och afghaner är annorlunda 

och olika sorters soldater, det görs också tydligt vilka vi som tittar bör identifiera oss med. 

Svenskarnas perspektiv blir så att säga också produktionens, vilket måhända kan tyckas vara 

ett uppenbart påstående då detta är en svensk produktion, men som ändå är en viktig del av 

det sätt på vilket serierna kan förstås som konstruktörer av svenskhet. Detta ger också en 

antydan om det faktum att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skilja begripliggörandet 

av de svenska soldaternas karaktärsdrag och egenskaper från skildringen av deras afghanska 

kollegor. Det svenska framträder nämligen i stor utsträckning just i jämförelsen med andra 

nationaliteter i missionsområdet, i såväl positiv som negativ mening.
35

 Precis som historikern 

Helena Tolvhed hävdat om de olympiska spelen är det möjligt att betrakta Afghanistan som 

”en arena där det svenska iscensätts, förhandlas och speglas mot det som definieras som icke- 

eller utomsvenskt.”
36

 

Nedan har jag valt att lyfta ut och tydliggöra tre sätt på vilka serierna tematiserar svenska 

karaktärsdrag, värderingar och egenskaper – Berättelsen om den rättrådige svensken, 

berättelsen om den behärskade svensken samt berättelsen om den duglige svensken – som jag 

menar är särskilt betydelsefulla för materialets meningsskapande kring det svenska i 

soldatskrud. Alla tre knyter an till metaberättelsens definitioner av svenska drag och de visar 

också prov på hur det svenska konstrueras i förhållande till det afghanska och det 

amerikanska. De ger oss alltså en möjlighet att se hur konstruktionen av svenskhet inte bara är 

en fråga om att tala om att visa på hurdana svenskar är, utan att det till minst lika stor del 

handlar om att skildra detta i konstrasten mellan ideal och motbild. Dessutom visar de också 

på hur det inte alltid är helt lätt att anpassa de berättelser om svenska värderingar och sätt att 

agera som finns i föreställningsvärlden till den militära kontextens praktik.  
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Den rättrådige svensken 

Som vi såg i avsnittet om den tidigare forskningen om det svenska ovan, har en genomgående 

tendens i den svenska självförståelsen under det senaste halvseklet varit konstruktionen av 

Sverige och svenskheten som ett moraliskt, fredligt och humanitärt föredöme. Alf W. 

Johansson har till exempel i flera sammanhang visat på hur en sådan tolkning av Sveriges 

plats i världen etablerades efter andra världskriget, då meningsskapandet kring det nationella 

vände sig bort från historien, mot samtiden och det moderna. Genom engagemang för tidigare 

kolonialiserade staters strävan efter självbestämande och genom att inta en framträdande 

position i Förenta Nationerna kunde Sverige spela rollen som ”moralisk stormakt”
37

, och på 

så vis undvika den potentiellt problematiska svenska hållningen till Tyskland under krigsåren. 

Neutraliteten och den långa svenska freden tolkades alltså om och gavs moraliska förtecken, 

samtidigt som den kollektiva identiteten betonade samtiden och framtiden på ett sätt som 

innebar att ”nationalismens problem”
38

 så att säga sågs som övervunnet. Sverige 

konstruerades som världens modernaste och mest progressiva land, där nationalism ersatts 

med upplysthet.
39

  

Också Magnus Jerneck har påpekat att den svenska utrikespolitiken under perioden efter 1960 

präglats av bilden av Sverige som moralisk och etisk stormakt, ett ”fredsfrämjande 

världssamvete”
40

 som i sin egenskap av småstat erbjöd ett väsentligen annorlunda svar på 

frågor rörande krig och fred än de politiska och militära stormakterna. Även om denna 

självförståelse bara delvis, eller kanske till och med i relativt liten grad, stämde överens med 

verkliga förhållanden, var den trots detta en betydelsefull del av diskursen om svensken som 

fredsälskande och ett perspektiv som tillät att Sverige spelade rollen som ”ledande 

internationalist och humanitärt ansvarstagande medlem av världssamfundet.”
41

 Som Kim 

Salomon visat, kan detta fokus på det humanitära och det moraliska också ta sig i uttryck i 

föreställningar om Sverige som själva sinnebilden av frihet och om dess medborgare som 

måna om att hjälpa sina mindre bemedlade medmänniskor på andra håll i världen.
42

 Parallellt 

med en sådan politisk diskurs om den humanitära och moraliska svenskheten finns också 

liknande diskurser inom idrotten, där svenska atleter sägs vara mer ärliga och renhåriga än 
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sina medtävlare från andra nationer.
43

 Det humanitära och moraliska perspektivets svenskar är 

med andra ord inte passiva, utan aktiva och dådkraftiga, samtidigt som de har en utpräglad 

känsla för vad som är rätt och fel.  

Detta fokus på rättrådighet som svenskt karaktärsdrag kan också skönjas i det sätt på vilket 

svenskhet konstrueras, berättas och tematiseras i det material som jag analyserat. I det andra 

avsnittet av Krig för fred finns ett exempel på detta. En del av den svenska styrkan är 

stationerad högst upp på en konstgjord kulle ovanför en afghansk by. Under natten har de 

försökt gripa en grupp förmodade insurgenter som har haft ett möte inne i byn, men 

misslyckats då någon förvarnat motståndarna. På morgonen genomför den afghanska polisen, 

ANP, en sökoperation nedanför kullen. Huruvida svenskarna är informerade om detta, och till 

vilken grad, framstår dock som oklart. Klart är i alla fall att polisen inte har velat ha 

svenskarnas hjälp. Plötsligt utbryter skottlossning. Genom kikare och kikarsikten ser 

svenskarna (liksom tittarna) på medan poliserna arresterar några män på fältet nedanför. En 

kort tid senare kommer en grupp upprörda representanter från byn för att tala med svenskarna 

om vad som just skett. De menar att polisen gripit fel personer och att de dessutom skjutit 

urskiljningslöst och utan anledning. Efter att ha lyssnat på bybornas klagomål och talat med 

dem en stund, tycks dock svenskarna ha lyckats lugna ner situationen.
44

  

I sekvensen får svenskarna, i de upprörda bybornas ögon likväl som i kamerans, stå för 

ärlighet och rättfärdighet, medan polisernas engagemang och agerande görs mer suspekt. De 

civila verkar också, åtminstone till största del, föredra de svenska snarare än de afghanska 

säkerhetsstyrkorna, vilket blir ett slags kvitto på att den lugna och ärliga svenskheten behövs 

på platsen. Temat som löper genom hela avsnittet, från de allra första scenerna där en svensk 

patrull utan framgång försöker få några afghanska poliser att följa med och patrullera i en av 

områdets byar, över den ovan beskrivna scenen, till den avslutande skildringen av hur svenska 

samverkansenheter informerar och förklarar situationen för byns innevånare, är alltså att de 

svenska soldaternas främsta bidrag, det som gör att de behövs, är till lika delar deras 

seriositet, ärlighet och ansvarskänsla.
45

 Avsnittet avslutas med en textruta som låter meddela; 

”Svenskarna har fortfarande inte lyckats lämna ifrån sig ansvaret för kullen till den afghanska 
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polisen.”
46

 Med andra ord, svenskarna tvingas ta på sig ansvaret, då ANP är ovilliga att göra 

det samma. 

Fredsstyrkan knyter också an till den här berättelsen om de svenska soldaterna som 

civilbefolkningens garanti för säkerhet och rättvisa. I det tredje avsnittet följer kameran 

observationsgruppen MOT Bravo, en liten styrka som rör sig fritt i förhållande till de övriga 

svenska enheterna. I en by i bergen samlar de in anmälningar mot en lokal krigsherre som 

trakasserar befolkningen i området. En äldre kvinna, med sitt nu föräldralösa barnbarn i 

släptåg, finns bland anmälarna. Hon hävdar att krigsherren Paikar dödat den ene av hennes två 

söner och dennes fru, och fått den andre falskeligen arresterad för våldtäkt. Då det 

framkommer att kvinnan, liksom de övriga byborna, redan tidigare lämnat in ett flertal 

anmälningar till myndigheterna, kallar svenskarna områdets polischef till platsen för att lyssna 

till vittnesmålen. På så vis ska han i ett senare skede inte kunna hävda att han inte vet 

någonting om några anmälningar.
47

 Denne Paikar återkommer flera gånger under seriens lopp 

och blir därmed den tydligaste representanten för svenskarnas motståndare.
48

 Han kan 

dessutom användas för att visa på hur de afghanska institutionerna är genomsyrade av 

korruption och oärlighet, och utgör alltså en viktig del av den fond mot vilken det svenska 

iscensätts. Det är inte bara från talibaner och kriminella som civilbefolkningen behöver 

svenskarnas skydd, utan detta gäller i minst lika hög grad från korrupta och oärliga 

regeringsföreträdare. 

Detta perspektiv tydliggörs längre fram i avsnittet, då MOT Bravo stannar till i en av de större 

städerna i området, främst i syfte att träffa de styrande och diskutera frågan Paikar, samt för 

att följa upp de anmälningar som både de själva och deras föregångare har samlat in mot 

honom. I den scen som följer framkommer det att myndighetspersonerna inte vill kännas vid 

några anmälningar, de förnekar helt enkelt att några sådana har inkommit. En av svenskarna 

beskriver situationen som ”totalt korrupt.”
49

 Att detta skulle vara något som får dem att bli 

tveksamma kring huruvida deras insats har någon mening eller som lockar dem att ge upp 

inför svårigheterna avvisas dock direkt, utan att frågan egentligen har kommit på tal. MOT 

Bravos chef får klä det hela i ord genom att berätta en historia om en gammal man som varje 

dag går längs en strand och kastar tillbaka de sjöstjärnor som spolats upp under natten. På 

frågan varför han gör detta, om det inte i grund och botten är meningslöst då han aldrig 
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kommer att kunna förhindra att nya sjöstjärnor spolas upp, svarar han att det åtminstone 

kanske betyder något för de som han kastar tillbaka.
50

 Innebörden, om historien översätts till 

den roll svenskarna spelar i Afghanistan, tycks således vara att man inte bara kan se på medan 

oskyldiga lider utan att agera. Något måste göras, även om det bara är för någon enstaka, 

utsatt individ. Den kan således förstås som ett sätt att iscensätta de svenska soldaterna som 

drivna av ansvarskänsla och solidaritet samt påpeka deras pålitlighet.
51

 

Ett annat exempel på samma berättelse, men något annorlunda tematiserad, står att finna i 

Krig för freds tredje avsnitt. Här skildras hur svenska soldater, tillsammans med de afghanska 

arméenheter som de mentorerar, kommer till en by som nyligen utsatts för en talibanattack. 

Chefen för den svenska enheten samtalar med en afghansk polis som sårats under attacken, 

och berättar sedan för kameran att de tidigare varit i byn. De öppnade vägen dit och 

möjliggjorde på så vis upprättandet av den polispostering som attackerats. Polisen har dock 

inte fullgjort sin del av överenskommelsen, då de inte upprätthöll en tillräckligt stark närvaro 

på platsen och därmed gjorde byn till lovligt byte för talibanerna. Vid ett möte med några 

byäldste tydliggörs återigen svenskarnas medierande position mellan de afghanska 

institutionerna å ena sidan, och det afghanska folket å den andra. Enligt denna har svenskarna 

det otacksamma uppdraget att företräda den afghanska regeringen och försöka övertyga 

civilbefolkningen om att institutionerna och säkerhetsstyrkorna i själva verket är att lita på, 

men även i någon mån att stå till svars inför dem när myndigheterna misslyckas med att leva 

upp till förväntningarna. De svenska soldaterna skildras alltså här som de som får ta ansvar 

för vad de afghanska myndigheterna gör, till viss del kanske städa upp och rätta till det som 

gått snett, samt försöka ingjuta förtroende för dem hos folket. Deras uppgift skildras också 

som varandes att sätta press på och markera mot de afghanska institutionsrepresentanterna när 

dessa beter sig oacceptabelt.
52

  

Berättelsen om de svenska soldaternas rättrådighet kan också skönjas i det sätt på vilket deras 

motiv skildras. I det första avsnittet av Fredsstyrkan ges prov på detta. Här är det 

genomgående temat att de svenska soldaternas val att tjänstgöra i Afghanistan är en 

självuppoffrande och osjälvisk handling. De väljer att lägga tid som de egentligen skulle ha 

lagt på sina familjer och sina vanliga liv på att göra något för både freden och det afghanska 

folket. Det görs tydligt att de, i första hand, vill ner för att hjälpa (även om också sökandet 
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efter spänning nämns, men mer som hastigast och i förbifarten) och de är därför beredda att 

lägga några månader av sitt liv i vågskålen.
53

 Ett exempel på detta är hur det skildras som 

självklart att styrkans befälhavare, som precis fått barn tillsammans med sin fru, trots detta 

ändå ska åka med ned. Att detta skulle vara något som får honom att tveka, och kanske till 

och med välja att avstå, lyfts inte i framställning. Det tycks snarare vara så att plikten 

gentemot Saken – i det här fallet freden, demokratin och folket i Afghanistan – är omöjlig att 

svika, även om det innebär att familjen kommer i kläm.
54

 Berättelsen får här ett stråk av den 

melankoliska njutning som ofta finns i krigsmytologiseringar och som prisar överlämnandet 

av den egna bestämmanderätten till plikten, att sätt sig själv på undantag för en tid till förmån 

för något större, som det yttersta offret.
55

 För skildringen av de uppoffringar som de svenska 

soldaterna tvingas göra för att delta i insatsen blir detta tema synnerligen betydelsefullt.  

Detta är något som gäller för både Fredsstyrkan och Krig för fred. Seriernas något olika fokus 

gör dock att det hela tar sig annorlunda uttryck, även om den övergripande ramberättelsen 

förblir den samma. I Krig för fred, som på många sätt är mer allvarstyngd i sin skildring av 

kriget, aktualiseras den uppoffrande tematiken i första hand i samband med frågan om 

svenska dödsoffer och deltagandet i regelrätta strider.
56

 Så berättar exempelvis en svensk 

soldat om ett nattligt eldöverfall. Berättelsen interpunkteras av filmklipp och ljud, tagna av 

soldaterna själva, från den aktuella händelsen. Sekvensen är laddad och den gör det mycket 

klart att vad de svenska soldaterna möter när de reser till Afghanistan är just ett krig, som 

tvingar dem att möta en motståndare som vill se dem döda och som innebär att det inte är 

självklart att de kommer helskinnande ur det.
57

 Mot slutet av avsnittet återkommer soldaten 

och berättar då om hur han tycker att något av det jobbigaste med hela insatsen är att komma 

hem och möta människor som inte har någon vetskap om vad han varit med om i Afghanistan; 

”Jag har hört allt från ’jaha, har vi soldater där nere’ till ’jaja, du är där nere, det är väl bara en 

sol och bad semester i alla fall.’”
58

 När dessa utsagor placeras in i den större helhet som serien 

utgör, inte minst i förhållande till de stridsscener som visats i avsnittets början, görs en sådan 
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tolkning av insatsen till ett uppenbart uttryck för okunskap och blir nästan löjeväckande. 

Serien erbjuder oss en väsentligt annorlunda tolkning av det hela.  

Fredsstyrkan har å den andra sidan ett närmast pojkboksaktigt förhållningssätt till deltagande i 

insatsen. Att den är farlig och alls inte riskfri betonas ständigt, inte minst av det 

återkommande klipp från ett nyhetsinslag där det påpekas att ”Sverige får framöver räkna med 

att fler soldater i utlandstjänst dör”, men också av sådana saker som stillbilder från 

bombattentat som svenskarna råkat ut för.
59

 I den egentliga framställningen tycks dock kriget 

avlägset, närmast abstrakt. Det ligger i första hand där som den nödvändiga svärtan, utan 

vilken äventyret inte skulle vara något äventyr. Det är spännande, gripande och vemodigt, 

men i grunden positivt och tveklöst av godo för de inblandade. Detta syns också i de 

skildringar av avresan som förekommer i seriens allra första avsnitt. Där görs det, som sagt 

ovan, tydligt att både soldaterna och deras anhöriga får offra något för Saken. Att detta offer 

skulle vara värt att göra ifrågasätts dock inte, det är närmast självklart att de ska åka, att de 

uppoffringar som finns att göra i Afghanistan är mer värda än den uppoffring det skulle vara 

att välja att avstå. Att ett sådant alternativ finns, att det är möjligt att tacka nej, kommenteras 

aldrig.
60

  

Berättelsen om den rättrådige svensken är således en berättelse om både ärlighet och känsla 

för rättvisa, men också om engagemang, ansvarskänsla och solidaritet. Den knyter på så vis an 

till det humanitära och moraliska perspektivets berättelse om Sverige som ett internationellt 

föredöme och svenskarna som både måna om att låta andra få del av den frihet som de själva 

åtnjuter och präglade av en särskild känsla för rättvisa.
61

 Som vi sett tidigare kan också det 

självuppoffrande, att vara villig att göra något till förmån för ett större kollektiv, förstås som 

en del av den diskurs som konstruerar det svenska med moraliska och humanitära förtecken. 

Svensken tar enligt en sådan tolkning ansvar för andra.
62

 Här är skildringen av soldaternas 

vilja att frivilligt sätta sig själva och sina egna liv på undantag en tid en viktig del, men inte på 

det vis som detta brukar iscensättas i förhållande till det nationella. Fokus ligger istället på att 

de gör sitt offer (i tid, sin ungdom, missat umgänge med fru och barn, den egna psykiska och 

fysiska hälsan, kanske till och med livet) för afghanernas bästa, snarare än för den egna 

nationens ära. 
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I linje med bland annat Johanssons och Jernecks beskrivningar av den svenska nationalismen 

under 1900-talet andra hälft som framåtvänd och utåtriktad, snarare än vänd mot historien och 

riktad mot det egna, kan detta med andra ord förstås som ett slags invertering av traditionella 

nationella narrativ som förklarar varför ”våra soldater” befinner sig i främmande land och där 

riskerar liv och lem.
63

 De svenska soldaternas deltagande och offer till förmån för Saken 

ramas således inte in av tal om deras insats för den egna nationens bästa, utan deras val att 

tjänstgöra i Afghanistan skildras istället som ett offer de gör för det afghanska folket å den 

ena sidan, och demokratin, freden och friheten å den andra.
64

 Detta sätt att göra 

självuppoffringen till framställningens mittpunkt har beröringspunkter med den bild av 

konstruktionen av svenskhet som framträder i historikern Helena Tolvheds studie av 

svenskhetskonstruktion i populärpressens OS-rapportering 1948 till 1972. En viktig del av 

denna konstruktion var skildringen av allt det hårda arbete som idrottsmännen lagt ned innan 

sina olympiska framgångar. Självuppoffring tolkades där som en nationell dygd, som görs till 

förmån för den svenska gemenskapen.
65

 En viktig skillnad är alltså att det som i mitt material 

står i centrum för framställningen är bilden av den svenske soldaten som villiga att offra något 

av sin egen bekvämlighet och sin egen frihet för möjligheten att göra något för dem som är 

mindre lyckligt lottade i Afghanistan, snarare än explicit för den svenska nationen.  

Den starka kopplingen mellan seriernas berättelser om de svenska soldaternas rättrådighet och 

metanarrativets humanitära och moraliska perspektiv på svenskhet kan därtill förstärkas 

ytterligare eftersom det kollektiv som de svenska soldaterna sägs offra sig till förmån för 

skildras som flera pinnhål efter Sverige på utvecklingsstegen.
66

 Här är det med andra ord 

möjligt att se hur materialet dels knyter an till föreställningen om Sverige som ett modernt och 

upplyst föregångsland, som just därför också har ett särskilt ansvar för dem som ännu inte nått 

samma nivå av utveckling, och dels hur detta tal om det svenska engagemanget för världens 

utsatta också kan förstås som del av den nationella metaberättelsen. Precis som sociologen 

Serene H. Razack hävdat går det med andra ord inte att frikoppla de fredsbevarande insatser 

som soldater från en viss nation gör från det nationella projektet i dessa nationer. Att offra sig 

för FN, freden och demokratin är så till vida också en del av den mytologisering som sker 
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kring det nationella, trots, eller kanske snarare tack vare, att nationen som sådan inte utgör 

insatsens explicita fokus.
67

  

En genomgående tendens för berättelsen om den rättrådige svensken i Afghanistan, som också 

betonar denna koppling till föreställningar om Sveriges framträdande position i världen, är att 

det ofta är den medlande positionen som tycks utgöra det bärande elementet för dess 

formuleringar. Denna medierande position, mellan afghanska institutioner och 

regeringsföreträdare å ena sidan, och civilbefolkningen å den andra, kan i sin tur förstås på två 

sätt. Dels, som i exemplen ovan, att de svenska soldaterna står som de civilas värn mot 

korruptionen, oärligheten och opålitligheten hos de afghanska säkerhetsstyrkorna och 

myndighetspersonerna, men också som att de på ett mer ordagrant vis medlar mellan dessa 

båda parter. Deras uppgift tycks helt enkelt vara att få befolkningen att känna förtroende för 

ANA och ANP, liksom för regeringen som sådan. Därmed skildras de också som bärare och 

förmedlare av ett tolkningsföreträde, de sitter i någon mån inne med sanningen, och de måste 

därför se till att de civila afghanerna får veta hur det verkligen ligger till.  

Den svenska rättrådigheten formuleras alltså inte bara i en berättelse om att utföra konkreta 

handlingar som ger de nödställda skydd, utan den artikuleras också i minst lika hög grad i 

förhållande till frågor som rör kunskapsproduktion, upplysning och en bild av de svenska 

soldaterna som de som ska ge befolkningen tillgång till den korrekta information som de 

behöver för att förstå sig på situationen.
68

 Ett exempel på denna andra, mer abstrakta tolkning 

av rättfärdighetsberättelsen är den informationskampanj som svenskarna använder för att 

bemöta den ovan beskrivna urspårade sökoperation nedanför kullen. Svenskarna skildras med 

andra ord som rättfärdiga och ärliga inte bara i enskilda handlingar, som exempelvis när de 

ger av sina egna pengar till kvinnan med det föräldralösa barnbarnet i scenen ovan
69

, utan 

även i ett större perspektiv. Betoningen på känsla för rättvisa som ett svenskt karaktärsdrag 

görs följaktligen i någon mening till ett slags garanti för att både vad de säger och vad de gör i 

grunden är såväl rättfärdigt som med sanningen överensstämmande.   

Att dessa egenskaper och värderingar är något som svenskarna tar med sig till Afghanistan 

blir, som vi har sett ovan, tydligt i det sätt på vilket de svenska soldaterna och deras insatser 

skildras i förhållande till deras afghanska allierade. Här finns emellertid också nyanser. En 
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sådan är att den afghanska armén skildras i ett mer positivt ljus än polisen. De afghanska 

soldaterna verkar visserligen vara i behov av ledning och utbildning, men de beskrivs inte i 

lika stor utsträckning som korrupta och oärliga, karaktärsdrag som istället förknippas mer med 

säkerhetspoliserna.
70

 Detta kan samtidigt knytas till diskursen om det svenska. Då de svenska 

soldaterna mentorerar arméenheterna blir deras relativt sett höga pålitlighet ett bevis för att 

svenskarna förmår slutföra sitt uppdrag, att de så att säga inte bara är bärare av karaktärsdrag 

som plikttrogenhet och ärlighet, utan att de dessutom förmår förmedla dem till sin omgivning. 

Berättelsen om den rättrådige svensken görs på så vis till en central del av en större berättelse 

om varför det svenska fyller en viktig funktion i Afghanistan.  

Ytterligare en medlarposition kan alltså kanske identifieras, där svenskarna står mellan ett 

slags föreställt västerland å den ena sidan, förknippat med värden som rättvisa, frihet och 

demokrati, och vars yttersta hemvist är Sverige, och länder lika Afghanistan å den andra, som 

skildras som i stort behov av just de värden som västs representanter kan förmedla. Även 

denna har givetvis en stark klangbotten i det humanitära och moraliska metaberättelsen om 

Sverige som ett internationellt föredöme på rättvisans, fredens och jämställdhetens områden.
71

  

Det är dock möjligt att, som Razack gjort, problematisera en sådan tolkning och visa på hur 

dessa aspekter av fredsbevarande missioner också kan tolkas som ett slags nykoloniala 

civiliseringsprojekt där vi i väst/nord ska lära de andra i öst/syd hur man bör bete sig.
72

 De 

antaganden som det humanitära och moraliska perspektivet och berättelsen om den rättrådige 

svensken kan sägas bygga på är med andra ord inte oproblematiska, och det visar dessutom på 

att interna spänningar och konflikter inte saknas i vare sig materialet som sådant eller i hela 

det meningsskapande som sker kring internationella fredsbevarande eller fredsframtvingande 

missioner. 

 

Den behärskade svensken 

Om berättelsen om den rättrådige svensken i första hand iscensätter svenskhet med hjälp av 

karaktärsdrag som ärlighet, hederlighet och solidaritet, det vill säga egenskaper som så att 

säga riktas utåt, mot omgivningen, lyfter berättelsen om den behärskade svensken i större 

utsträckning fram aspekter på det svenska som vänder blicken inåt och beskriver hur 
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svenskarna själva hanterar de situationer och skeenden som de ställs inför. Tonvikten ligger 

här på det reflexiva, på att svenskarna förmår reflektera och resonera kring sin egen roll och 

kring kriget.
73

 Parallellt med seriositeten, viljan att agera och beslutsamheten lyfts också 

egenskaper som eftertänksamhet, självbehärskning och kyla fram. Detta innebär med andra 

ord att utrymme finns för att ge uttryck för såväl det hårda och förmågan att stå pall för 

pressade situationer, som för det mjuka och inkännande, exempelvis vad gäller frågan hur de 

hanterar att de som soldater hamnar i situationer där de tvingas skjuta på andra människor 

eller när de diskuterar svenska förluster. Här finns också en tydlig parallell till det sätt att 

beskriva svenska egenskaper som Kim Salomon identifierat i det veckotidningsmaterial som 

han studerat. I detta konstruerades svensken som stadig och plikttrogen, en beskrivning som 

har ett inte så litet mått av moralisk dygd, främst realiserat av å ena sidan det plikttrogna och 

det strävsamma och, å den andra, viljan att hjälpa dem som har det svårt. Kombinationen 

skicklighet, lugn och flit, att lägga manken till och aldrig förlora huvudet, görs alltså, 

tillsammans med ömmandet för dem som är mindre lyckligt lottade, till särskilt svenska 

karaktärsdrag.
74

 

Den här tematiken, och dess sätt att sammankoppla lugnet, fliten och plikttrogenheten med det 

humanitära och viljan att hjälpa, går att skönja också i mitt eget material. Berättelsen om 

behärskning som svenskt karaktärsdrag knyter till exempel i hög grad an till den rättrådiga 

berättelsen, inte minst i de konkreta iscensättningarna, då det ofta är i de sammanhang där det 

råder brist på rättvisa som både vikten av självbehärskning och dess status som just svenskt 

karaktärsdrag betonas. Ett tydligt exempel på detta är den sekvens i Fredsstyrkan, som redan 

diskuterats ovan, när MOT Bravo samlar in klagomål och anmälningar mot krigsherren 

Paikar. Bland de bybor som sökt sig till svenskarna finns en tonårig pojke som förlorat sitt ena 

ben i samband med att Paikars män dödade hans far. För att pojken inte skulle kunna utkräva 

hämnd för mordet såg de till att göra honom invalidiserad. Svenskarnas sjukvårdare 

kontrollerar så att benet läker som det ska och att det inte har uppstått några vidare 

komplikationer.
75

  

Under de efterföljande scener som skildrar mötet med de som varit ansvariga för att någon 

uppföljning av anmälningarna inte har skett hänger kameran kvar vid samma soldats 
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sammanbitna ansikte. Han har i en tidigare scen talat om hur han har ett hett humör, och att 

det som får det att ”brinna till” är när ”afghaner sitter och ljuger mig rakt upp i ansiktet.”
76

  

Andemening tycks vara att betona att han trots sitt humör och den avsky han känner inför att 

de styrande verkar ha låtit sig mutas ändå kan agera professionellt. När han efteråt intervjuas 

om situationen och berättar han att han helst av allt skulle vilja ”sparka in dörren och stoppa 

glocken
77

 i munnen på den här jävla killen som gjorde det”, men tillägger, ”man får ju hålla 

sig liksom, det är inte svårare än så.”
78

 Att behålla lugnet, vara kylig och professionell 

skildras med andra ord här som en central egenskap hos de svenska soldaterna. Budskapet blir 

också att de otvetydigt lever upp till det som krävs av dem och att risken för att en svensk ska 

ge vika under pressen därmed är en icke-fråga. Rättrådigheten och behärskningen kan på så 

vis förstås som dialektiskt bundna till varandra, det ena blir så att säga en förutsättning för det 

andra, och de förstärker i och med detta bilden av de svenska soldaterna som både ärliga och 

balanserade.  

Materialets konstruktion av behärskning och kyla som svenska karaktärsdrag sker också i 

relation till skildringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna. I Krig för freds tredje avsnitt ska 

svenska soldater, tillsammans med polisen och de arméenheter som svenskarna mentorerar, 

inta en talibanpostering vid en radiomast. I de sekvenser som följer skildras alltså inte bara 

hur de svenska soldaterna agerar, utan dessutom hur detta ställs i relation till deras afghanska 

motparter. Under framryckningen upp mot masten gör framställningen det tydligt att 

svenskarna behärskar den situation de ställs inför. De arbetar lugnt och metodiskt och verkar 

inte heller skjuta mer än nödvändigt, utan disciplinerat och väl avvägt. I sekvensen som helhet 

framställs de som herrar över situationen, och även om den på många sätt må vara farofylld 

tycks svenskarna vara i stånd att bemästra den utan särskilt stor ansträngning.
79

 

Afghanernas sätt att hantera det hela tycks vara väsentligt annorlunda. Ett exempel på detta är 

följande scen. De afghanska styrkornas befälhavare talar, genom tolk, med sin svenske mentor 

om att han vill skjuta med granatkastare mot fienden. Han vill emellertid lägga elden så långt 

bakom höjden att den i praktiken skulle bli verkanslös. Svensken upplyser honom om detta, 

varpå afghanen svarar att han inte vill råka träffa sina egna.
80

 Det här skulle kunna tolkas på 

två sätt. Å ena sidan kan man säga att den afghanske befälhavaren framstår som mån om sina 
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mannars säkerhet, och att han därför tycks vara en både utbildad och kapabel militär. Han är 

väl medveten om vilka risker som är förknippade med olika handlingar och är därtill 

förmögen att göra en adekvat riskbedömning innan han väljer vad som ska göras. Å den andra 

sidan kan man emellertid också finna fog för den omvända tolkningen. Den afghanske 

officeren framträder här som över måttan försiktig och osäker. Han verkar visserligen förstå 

vilka risker som är förknippade med vissa handlingar, men klarar inte av att göra en fullt ut 

realistisk riskbedömning. Istället för säker tycks han snarare ängslig. Enligt denna andra 

tolkning, som jag menar syns tydligast i materialet, blir de egenskaper som afghanen saknar, 

men som svensken innehar, kyla och förmågan att se saker och ting för vad de är, även i 

pressade situationer.  

På toppen av höjden, när de talibaner som bevakade platsen vikt undan inför den svensk-

afghanska framryckningen, finns flera sådana betoningar på graden av kylig självbehärskning 

som den stora skillnaden mellan afghanska och svenska soldater. Trots att fienden redan 

lämnat platsen fortsätter en del av den afghanska styrkan att skjuta ut över terrängen med så 

väl handeldvapen som granatgevär. De tycks inte göra någon vidare ansträngning att träffa 

något och att eldgivningen i själva verket är helt meningslöst framgår tydligt av det faktum de 

flesta av afghanerna, liksom svenskarna och kameramännen, inte ägnar det hela någon vidare 

uppmärksamhet, utan avslappnat och ledigt står i klungor och pratar och röker. Fienden verkar 

med andra ord inte utgöra vare sig något hot eller vara på ett sådant avstånd att det 

överhuvudtaget finns någon poäng med att beskjuta dem. En av svenskarna kommenterar 

afghanernas beteende med att det ofta ser ut så här, att de ofta skjuter väldigt mycket, även 

efter att själva striden som sådan har avslutats. Det är lite ”psykologikrig” över det hela, 

menar han, och söker på så vis lägga till en logisk förklaring till skottlossningen och förklara 

att den fortgår för att skrämma fienden från platsen. Dock verkar detta, så som det framställs 

här, främst vara för de afghanska soldaternas egen skull. Det må alltså vara fråga om ett slags 

”psykologikrig”, men det riktar sig nog snarare mot moralen i de egna leden än mot fienden.
81

 

I en scen som följer på denna visas hur en av svenskarna talar med den afghan som ska ha 

varit först på plats och som då stod öga mot öga med en av talibanerna, men misslyckades 

med att träffa honom. På svenskens skämtsamma fråga varför han inte sköt honom, svarar 

afghanen, genom tolken, att han visst sköt, ”many bullets!”
82

 För tittarna görs det uppenbart 

att han inte var tillräckligt behärskad i mötet med talibanen och i kombination med hur de 
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svenskar soldaternas reaktioner på situationen skildrats låter det oss också, om än 

underförstått, förstå att om svenskarna varit först upp hade det inte varit några tveksamheter 

om huruvida fienden hade nedkämpats eller ej. Under press skildras med andra ord 

afghanerna som oförmögna att hålla huvudet kallt, medan svenskarna förknippas med väl 

avvägt lugn. Detta intryck förstärks av sådana detaljer som exempelvis att man valt att i 

undertexten översätta några afghanska soldater som står och dividerar huruvida de ska rycka 

fram och i så fall hur långt.
83

 Även om vi som tittar givetvis inte kan veta något om den 

kontext i vilken deras samtal äger rum, blir resultatet ändå att de afghanska soldaterna 

framstår som inte särkskilt soldatlika, och då främst vad gäller just förmågan att hålla huvudet 

kallt.  Dessa sekvenser sammantagna ger med andra ord en förstärkning av bilden av 

svenskarna som lugna, kyliga och överlagda, medan afghanerna skildras som osäkra, 

vacklande och oförmögna att hålla huvudet kallt under press. 

Något annat som sekvenserna kring masten ger uttryck för är ytterligare en koppling mellan 

det behärskade och det rättrådiga. De poliser som följt med under operationen visar sig vara 

de första som lämnar platsen, detta trots att deras uppgift, och själva motivet till att 

operationen överhuvudtaget genomfördes, var att upprätta en postering på platsen i syfte att 

förhindra att talibanerna återvänder. Det framkommer dessutom att poliserna haft mer 

information om talibanernas närvaro vid masten än vad de berättat för svenskarna, till 

exempel ska de ha vetat att posteringen var bemannad. Återigen visas det alltså att ANP inte 

är att lita på, svenskarnas goda arbete och tillit till trots.
84

 Detta till synes oändliga svenska 

tålamod med de afghanska säkerhetsstyrkornas oförmåga att leva upp till förväntningarna och 

göra vad de ska är, som vi såg ovan, en viktig aspekt av berättelsen om den rättrådige 

svensken. Med hjälp av berättelsen om den behärskade svensken kan tålamodet förklaras. Den 

visar också på att det inte bara är orättvisor och civilbefolkningens utsatthet som gör att det 

svenska tålamodet, målmedvetenheten och behärskningen behövs i Afghanistan. Till minst 

lika stor del iscensätts det som en förutsättning för att de ska klara av att samarbeta med de 

afghanska säkerhetsstyrkorna. 

I linje med det vi noterade ovan, i diskussionen kring tematiseringen av rättrådighet som 

svenskt karaktärsdrag, kopplas ANP samman med korruption och oärlighet, medan ANA 

snarare ges en närmast barnslig framtoning. De skildras mer som glada amatörer i behov av 

struktur och ledning, än som skickliga soldater eller oärliga och korrupta. Ett exempel på hur 
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den här tematiken kan ta sig uttryck har vi redan sett i sekvensen ovan, då de afghanska 

soldaternas osäkra och odisciplinerade uppträdande på flera vis betonades i samband med 

operationen vid masten. Detta sätt att skildra afghanerna som präglade av bristande disciplin, i 

kontrast till de svenska soldaternas behärskade lugn och professionalitet, framträder också i 

samband med en skjutövning, visad i Krig för freds fjärde avsnitt. Under ledning av sina 

svenska mentorer står en grupp afghanska soldater uppställda på ledet på ett skjutfält. De 

siktar med sina automatkarbiner mot måltavlor placerade vid den bortre änden av fältet och 

övar på att snabbt gå i skjutställning. Svensken ger order – ”Nu skjuter vi ett skott var!” 

Resultat blir dock att afghanerna ger sig hän åt en flera sekunder lång skottlossning, något 

som upprepas minuten senare, då de får provskjuta de vapen som svenskarna använder.
85

 

Vanligt förekommande är också att de afghanska soldaterna visas när de överdrivet och 

självmedvetet poserar för kameran, ofta med kulsprutor eller raketgevär i händerna samtidigt 

som de slår an poser som tycks ha mer att göra med fantasier om actionfilmshjältar än med 

verkliga soldater. I framställningens inramning och i relation till det sätt på vilket den skildrar 

svenskarnas beteenden framstår detta som löjeväckande, snudd på barnsligt. Kamerans 

”svenska” öga gör på så vis svenskarnas beteende till norm för hur ett korrekt soldatbeteende 

ska se ut.
86

  

En annan viktig aspekt av berättelsen om behärskning som svenskt karaktärsdrag är 

reflexivitet. De svenska soldaterna skildras genomgående som mycket medvetna om vad de 

gett sig in i och vad situationen kräver av dem. Detta gäller inte bara för deras deltagande i 

själva insatsen som sådan, utan i minst lika hög grad när det kommer till frågan om svenska 

förluster. I Krig för freds första avsnitt syns detta i en sekvens där en grupp soldater, som 

tillhört samma pluton som den stupade svensken Kenneth Wallin, sitter runt en dator och tittar 

på bilder som är tagna på platsen där han stupade. De talar om sammanstöten och den 

explosion som orsakade Kenneths död. På skärmen visas bilder av den söndersprängda 

pansarterrängbil där han var vagnchef och hur kistan transporterades hem till Sverige.
 87

  I den 

efterföljande scenen säger plutonchefen; ”Kenneth Wallin var mitt ansvar. Det var mitt beslut 

att framrycka som vi gjorde. Han var mitt ansvar, och det är någonting man får leva med 

resten av sitt liv. Så är det, och det är chefens lott. Så är det att vara militär.”
88

 Kort därefter, 
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precis innan sekvensen tar slut, påpekar en annan soldat, ståendes i det rum som han delade 

med Kenneth;  

Vi är ju inte hela när vi åker hem, vi saknar ju en jätteviktig bit, vi har inte Kenneth med oss. Så 

enkelt är det. Och jag känner en sorg och en saknad efter honom, och det är ju också en 

påminnelse om det allvar vi möter här nere. Johan och Gunnar de stupade i februari, Kenneth nu i 

oktober, det är inte slut än, det är ju fler som kommer dö.
89

 

Att svenskarna vet vad de gett sig in i och att de har förmågan att hantera den press och de 

konsekvenser som kriget för med sig står med andra ord klart i den här sekvensen.
90

 Den 

behärskning som de sägs vara i besittning av innebär därmed också att de kan konstrueras som 

förmögna att se nyktert och realistiskt på den kontext som de befinner sig i. Detta är 

genomgående ett viktigt tema i Krig för fred, i synnerhet i det första avsnittet. I samband med 

en stridskontakt på stort avstånd, så stort att svenskarna begärt in flygunderstöd då de själva 

har svårt att upptäcka fienden, säger en svensk officer in i kameran:  

Vi vet att det dör människor i krig. Vi blir faktiskt ganska nöjda när det dör rätt människor, vi blir 

väldigt ledsna när våra killar dör … Vi ser det som en framgång när vi lyckas ha ihjäl några av de 

där som ligger och skjuter på oss där uppe, och vi hoppas på att vi inte ska förlora några av våra 

egna, ANA eller ISAF.
91

  

Tillsammans med den närmast unika inramningen (svenska soldater som begär flygunderstöd 

i skarpt läge) som detta ges av framställning kan det här citatet också kanske ses som ett sätt 

att markera att vi som stannar hemma inte behöver oroa oss för dem som åker. De är både 

kapabla att hantera den kontext och de situationer som de möter, och de är därtill mycket 

medvetna om vad insatsen som sådan kräver av dem. Det som i sekvenser och scener likt 

dessa konstrueras som den svenske soldatens största tillgång är alltså hans naturliga 

behärskning, lugn och reflexivitet.   

Detta gäller också för frågan om att skjuta för att döda. Återigen är det framför allt i det första 

avsnittet av Krig för fred som frågan diskuteras mest. Soldaterna framställs här, även om de 

har något olika sätt att resonera kring frågan, som medvetna om såväl själva företeelsen som 

sådan, som förmögna att hantera och bearbeta den när så krävs. Den officer som citerades 

ovan då de begärt flygunderstöd ges uppgiften att så att säga förklara krigets logik för 

kameran då han säger ”… de skjuter på oss, då har det visat en fientlig avsikt och då har vi 

                                                 
89

 Krig för fred, avsnitt 1, 10:30-10:58 
90

 Se även Krig för fred, avsnitt 5, 05:27-05:55, 06:35-07:03, 25:57-26:06, 26:19-26:25 Fredsstyrkan, avsnitt 1 
91

 Krig för fred, avsnitt 1, 27:09-27:40 



 

36 

 

våra fullständiga rättigheter att bomba dem”
92

, för att sedan sammanfatta det hela på följande 

vis: ”De har ju valt själva. De är medvetna om riskerna … De är fienden helt enkelt.”
93

 

Plutonchefen, även han citerad tidigare, ger uttryck för ett liknande perspektiv, i en scen som 

visats precis innan scenen med bombfällningen i bergen, och jag har valt att återge det i sin 

helhet då det visar på hur de svenska soldaternas förmåga att ha en kritisk distans till kriget 

iscensätts;  

Motståndaren är motståndaren, det är inga människor som är förvirrade och inte vet vad de ska 

göra av sin framtid. Då är det lättare liksom, ja motståndaren honom bekämpar vi eller nedkämpar 

vi, det är mycket lättare, än att prata i termer av att det är människor som har en familj och så 

vidare. Jag ska inte hålla på att blanda in liksom för mycket personliga känslor i vad jag håller på 

med på mitt jobb, speciellt inte när det handlar om att faktiskt, som det heter om man säger rent 

brukligt på ren bondsvenska, ta livet av folk då. Det har inte jag lust med, för det gör inte jag, jag 

tar inte livet utav folk, jag löser min uppgift, och det kan innebära att jag nedkämpar eller 

bekämpar motståndaren. Sen finns det säkert de som tycker att det blir jobbigare att inte veta vem 

det är, det kan ju vara en familjefar som har barn att försörja. Någon som har fått liksom, här har 

du några dollar, häng med och skjut på dem. Så kan det ju också vara. Som inte har med saken att 

göra, han ska bara ha lite stålar, skaffa levebröd till sin familj, så kan det ju också vara.
94

  

Hans kollega, Kenneth Wallins gamle rumskamrat, menar å sin sida på att ”det lämnar en inte 

oberörd att du tar en annan människas liv ju, det är ju någon annan som kommer sörja där ju, 

hur det än är, även om han är ute i onda avsikter enligt vårt tyckande och tänkande.”
95

 

Ytterligare en soldat talar om det på följande vis;  

Om det för den enskilde inte finns en konflikt i att skjuta mot en annan människa, då är det är det 

nog någonting som kanske inte är helt sunt. Men sen så behöver det heller inte gå så att säga till 

det extrema åt andra hållet, att det skulle vara ett jättejättestort motstånd i att göra det. När man 

känner att man inledningsvis har fått liksom, någon kränker min rätt att leva som jag ser det.
96

 

Även vad gäller detta kan vi alltså se hur framställningen positionerar soldaterna som 

rationella, medvetna och reflexiva. Dessa egenskaper uppvisar de både i relation till sin egen 

medverkan som aktiva deltagare i konflikten, det vill säga de förmår hålla den militära 

praktikens krav på en armlängds avstånd och resonera kring vad som förväntas av dem utan 

att skönmåla, men de skildras också som förmögna att teckna en komplex bild av sin 

motståndare. Det sätt på vilket de svenska soldaterna skildras när de talar om sig själva som 
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just soldater kan med andra ord sägas förstärka bilden av dem som mycket lämpliga för sitt 

uppdrag. 

Berättelsen om den behärskade svensken ger alltså en bild av det svenska som präglat av lugn 

under press, distanserad medvetenhet och reflexiv förmåga. I detta knyter den an till den 

föreställning om Sverige som modernt föregångsland och svensken som rationell och upplyst, 

som exempelvis Kim Salomon har påpekat.
97

 Det är tydligt att det är just denna känsla för 

rationellt och kyligt tänkande som innebär att soldaterna dels kan betrakta kriget samt riskerna 

och det egna agerandet med distans, samtidigt som den också gör det möjligt för dem att hålla 

civilbefolkningens lidande på en armlängds avstånd. För konstruktionen av svensken som 

inkännande och mån om de civilas väl och ve, men samtidigt förmögen att ge sig i kast med 

krigets verklighet utan skygglappar är en sådan positionering av central betydelse. Här finns 

dessutom spår av den betoning av behärskning och kyla som svenskt och västerländskt 

särdrag som Helena Tolvhed har lyft fram i det populärpressmaterial hon studerat. Av särskild 

vikt, framför allt vad gäller bilden av de manliga, svenska olympierna, var att de förmådde 

hålla sina känslor i schack och utan knot utstå plågande prövningar. Precis som vi har sett 

ovan var detta karaktärsdrag som kunde konstrueras som svenska då de i framställningarna 

kontrasterades till hur andra nationers representanter sades agera. Tolvhed visar till exempel 

på hur icke-vita atleter, särskilt om de representerade andra nationer än de västerländska, i 

hög grad kopplades samman med ursprunglighet och beskrevs som naturbarn, medan deras 

svenska och västerländska motståndare istället beskrevs i termer av disciplin, självuppoffring 

och viljestyrka.
98

 Något liknande kan skönjas i mitt material i det skillnadsskapande som sker 

mellan de svenska och de afghanska soldaterna då svenskarna genomgående konstrueras som 

disciplinerade och behärskade yrkesmän, som leder och instruerar de amatörmässiga och 

oroliga afghanerna, vilka inte förmår hålla sina nerver eller känslor i schack.  

Den röda tråden i dessa resonemang om svensk behärskning är således att svenskarna inte har 

tagit sig an sin uppgift med skygglappar på, utan att de istället är mycket väl medvetna om 

både vad som väntar dem och vad de förväntas göra. I centrum står skildringen av de svenska 

soldaterna som just soldater, som inte tvekar att sätta hårt mot hårt och delta i kriget som 

krigare. Ett exempel är hur de inte tvekar att kalla in flygunderstöd mot motståndaren på 

bergstoppen i scenen ovan, trots att han befinner sig så långt borta att de kulor han avlossar 

mot svenskarna inte har någon möjlighet att nå fram. Här kan vi kanske se tecken på hur de 
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föreställningar om svenskhet och svenska värderingar som formulerats tidigare inte helt utan 

problem går att applicera på denna nya kontext och de praktiker som den för med sig. 

Metanarrativet om Sverige och det svenska som ett moraliskt och humanitärt föredöme, 

liksom dess bild av svensken som fredsvän, är svårt att okommenterat applicera på skildringar 

av svenska soldater som strider och till fullo deltar i det militära arbetets praktik. Här krävs 

med andra ord ett omfattande tyngdpunktsförskjutande arbete om en sådan tolkning av det 

svenska ska kunna fortleva.  

Detta visar dessutom på hur olika linjer i materialets begripliggörande av det svenska i 

Afghanistan kan kollidera. Att kalla in ett högteknologiskt bombplan mot en ensam 

motståndare på en bergstopp, som dessutom befinner sig tusentals meter bort och inte tycks 

utgöra ett omedelbart hot, kan knappast förstås enligt samma betoningar av rättrådighet som 

svensk egenskap som kan användas i rättrådighetsberättelsens skildringar av humanitärt 

arbete och soldaternas värnande om civilbefolkningen. Genom att scenen tematiseras med 

hjälp av behärskning som svenskt karaktärsdrag blir det dock möjligt att behålla det svenska 

perspektivet och begripliggöra soldaterna som svenskar trots att den i förstone tycks skära sig 

med bärande delar i det svenska metanarrativet. Meningsskapandet är med andra ord 

komplext och bygger på förhandlingar mellan olika positioner. I någon mån är det med andra 

ord att förstå som det slags nationella drama som Frykman har talat om, ett drama som när det 

sätts upp inte är färdigskrivet, utan som snarare blir till genom själva uppförandet. När Krig 

för fred skildrar de svenska soldaterna som just soldater, i strid och utförandes militärt arbete, 

bryter det med andra ord med vissa perspektiv på vad det svenska är, samtidigt som det 

förstärker andra. De humanitära och moraliska aspekterna av metanarrativet, med dess 

traditionella fokus på fredlighet som svenskt karaktärsdrag, skjuts så att säga undan, medan de 

aspekter som betonar behärskning, rationalitet och förmågan att utstå prövningar som svenska 

betydelsebärare placeras i förgrunden. 

Trots detta kan det humanitära och moraliska perspektivet, tack vare just en sådan 

omförhandlingsprocess, också fungera som en rättfärdigande och förklarande bakomliggande 

princip för de svenska soldaternas brukande av våld. Genom att den fiende som insurgenten 

på bergstoppen symboliserar knyts till sådant som förakt för mänskliga rättigheter, flickor och 

pojkars lika rätt till utbildning, liksom hot mot individens frihet, demokratin, freden, och så 

vidare,
99

 kan bombningen ges en övergripande förklaring i det att handlingen är nödvändig för 
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att garantera de civilas väl och ve i första ledet, och världsfreden som sådan i det andra. Så 

kan också skildringarna av soldater som talar om att skjuta för att döda förstås. Deras 

våldsanvändning konnoteras som rättfärdig och den kan på så vis passas in i den övergripande 

berättelsen om varför det svenska har ett särskilt värde i Afghanistan och i världen. Freden, 

friheten och demokratin kan alltså kanske ändå i materialet konstrueras som överordnade 

svenska värden, trots de svenska soldaternas deltagande i strid, just genom en förskjutning av 

tonvikten från den humanitära till den militära aspekten av det internationella fredsarbetet. Ett 

sätt att tolka en sådan förskjutning är att fred som mål inte längre sägs kräva fred som medel, 

vilket alltså innebär en brytning med det perspektiv på det svenskas roll på den internationella 

arenan som Magnus Jerneck beskrivit som byggd på ett förkastande av ”alla former av 

militära interventioner.”
100

 

Återigen är detta inte helt oproblematiskt. Det finns flera paralleller till det perspektiv som 

Serene H. Razack har anlagt då hon varnar för att fredsbevarande och fredsframtvingande 

insatser lätt transformeras till ett slags nykoloniala civiliseringsprojekt, då de tenderar att 

upphöja det västerländska till norm och göra de fredsbevarande soldaterna till civilisationens 

främsta företrädare på ett sätt som döljer, rättfärdigar och normaliserar det våld som dessa 

använder. Hon menar att detta innebär att en rasifierad skiljelinje dras mellan civiliserade, vita 

nationer i väst och ociviliserade, icke-vita nationer i tredje världen, och att missionerna på så 

vis tolkas in i ett övergripande narrativ om kampen mellan godhet och ondska, där uppgiften 

att sprida demokrati, frihet och fred följaktligen bara kan ske med våld. Detta, hävdar Razack, 

har klara paralleller med kolonialismens tal om ”the white mans burden”, och det bygger 

också på att vi så att säga frikopplar oss själva från den koloniala historien och den roll väst 

har spelat i skapandet av de konflikthärdar dit vi nu sänder fredsbevarande trupper.
101

 

Enligt ett sådant perspektiv lyfter berättelsen om den behärskade svensken med andra ord upp 

det humanitära och det moraliska aspekterna av insatsen och placerar dem på en abstrakt nivå, 

där de blir till ett slags fond mot vilken de behärskade och lugna svenska soldaterna kan 

framträda. Att de använder våld, deltar i strider, och så vidare görs därmed inte till ett problem 

i sig. Berättelsen om dem som behärskade och rationella, som förmögna att hålla kriget och 

dess praktik på en armlängds avstånd, i kombination med konstruktionen av insatsen i 

humanitära och moraliska termer, blir på så vis till en garanti för att vi som stannar hemma 

                                                 
100

 Jerneck, s. 85  
101

 Razack, s. 3-14 Också Higate & Henry har pekat på problematiska aspekter av den fredsbevarande praktiken, 

inte minst i förhållande till kön och sexuellt våld, se t.ex. s. 7-16, 145-150 



 

40 

 

kan lita på dem som åker. Vi får således berättat för oss att vi inte behöver oroa oss för att 

svenskarnas moraliska kompass ska korrumperas av kriget till den grad att de ägnar sig åt 

sådant som bryter mot det förtroende som både den svenska nationen och världssamfundet 

visar dem.   

 

Den duglige svensken 

Den tredje berättelsen om det svenska och dess betydelse i Afghanistan som jag vill diskutera 

har sin utgångspunkt i skildringen av de svenska soldaternas duglighet för den uppgift de är 

ålagda att utföra. Detta är givetvis ett återkommande tema i alla berättelser om svenskhet, 

men jag menar att det ändå är värt att beakta den i dess egen rätt då den tycks vara av stor 

betydelse inte minst för hur förhållandet mellan det svenska och det andra skildras. Här 

handlar det med andra ord, precis som vi kunde se i avsnittet ovan, om hur soldatrollen ska 

göras svensk och förenas med de olika perspektiv på det svenska som existerar i 

föreställningsvärlden, liksom om hur denne svenske soldat positioneras i förhållande till andra 

nationers soldater i missionsområdet.  

Ett exempel på hur svenskarnas duglighet kan iscensättas står att finna i de sekvenser där talet 

kring insatsens meningsfullhet skildras. De få gånger som de svenska soldaterna ses tala om 

huruvida insatsen har någon mening eller ej, om vad de åstadkommer genom att vara på plats 

i Afghanistan, ramas dessa scener in av olika former av tematiseringar av beslutsamhet, och 

dådkraft. I Krig för fred skildras exempelvis den ovan citerade plutonchefen
102

 när han frågar 

sig vad insatsen egentligen leder till, om den har något värde, eller om de, det vill säga 

soldaterna, är ”dumnaiva svenskar som tror att det genererar något [att vara på plats i 

Afghanistan].”
103

 Trots att detta uttalande taget för sig skulle kunna tolkas som ett tecken på 

tvivel inför uppgiften, gör framställningen, det vill säga det sätt på vilket hans yttrande 

positioneras i förhållande till andra scener och yttranden, att en sådan tolkning blir i det 

närmaste omöjlig. I anslutning till ifrågasättandet finns en rad scener där han, till exempel, 

talar om att han vill bli prövad, att han ”vill ju att det ska smälla”
104

, eller där han menar att 

Försvarsmakten inte presenterar en rättvis bild av vad de svenska soldaterna gör och hur deras 

verklighet på marken ser ut.
105

 I avsnittets början har också scener från överlämningen visats, 
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det vill säga då en ny svensk styrka anlänt för att avlösa den som då tjänstgjorde på platsen, 

med tal som poängterar allt positivt som svenskarna genomfört under den tid då de varit på 

plats i området.
106

  

I framställningen görs på så vis hans ifrågasättande till en högst retoriskt fråga, som snarare 

än att underminera bilden av svenskarnas engagemang i själva verket gör det omvända. 

Genom att placera dem i ett sammanhang med en rad scener där beslutsamhet och viljan att 

agera står i centrum, inte minst de som rör Kenneth Wallins död, kan ifrågasättandet av 

insatsens mening istället förstärka bilden av svenskarna som dugliga och seriösa. En tolkning 

av detta är alltså att de förstärker de positiva konnotationer som existerar kring dem som gör 

sin plikt trots stora svårigheter
107

, och därtill markera de svenska soldaterna yrkesskicklighet 

och deras duglighet för den här typen av uppdrag, då de trots allt stannar kvar och utför dem 

trots alla de krav som ställs på dem. Att visa på att situationen i Afghanistan är både svår och 

komplex kan också förstås som ett sätt att iscensätta svenskarnas duglighet, något som 

genomgående, i både Krig för fred och Fredsstyrkan, görs klart för tittarna.  

I Krig för freds femte avsnitt dyker dessa frågor upp i skildringen av hur en ny svensk styrka 

roterar ner. Några av de soldater som nu fullgjort sin tjänstgöring diskuterar hur de, trots den 

missionsutbildning de genomförde innan avfärden, inte riktigt förstod hur situationen på 

marken såg ut innan de befann sig på plats i Afghanistan, eller hur svår och farofylld den de 

facto var.
108

 Här finns alltså en öppning för att skildra hur soldater kan ångra sitt beslut att 

resa ned men scenen följs snabbt av bilder på hur de nyanlända talar om sina motiv och ägnar 

sig åtdiverse sysslor, för att sedan kopplar av i solnedgången, vissa med en cigarett, alla 

leende, avslappnade och lugna.
109

 Det svåra, det som man kanske inte riktigt kan förbereda sig 

på innan avresan, görs alltså inte till något hinder i den meningen att det förhindrar att 

svenskarna genomför vad de åtagit sig, utan den förstärker istället bilden av dem som 

beslutsamma och dugliga. De kan övervinna svårigheterna, de ryggar inte tillbaka, det blir 

budskapet. Också de ovan beskrivna scenerna ur Fredsstyrkan, bland annat de där 

sjöstjärnemetaforen presenteras, kan sägas rymma en sådan berättelse om de svenska 

soldaternas plikttrogenhet och duglighet.
110
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Duglighet som svenskt karaktärsdrag kan också iscensättas med hjälp av scener där skillnaden 

mellan svenskarna och de andra, i första hand i form av de afghanska säkerhetsstyrkorna, 

tydliggörs. Som vi har sett ovan kan de svenska soldaternas rättrådighet och lugn göras tydligt 

framträdande genom att de ställs sida vid sida med sina afghanska motparter. Det sätt på 

vilket detta sker underbygger också bilden av de svenska trupperna som mycket skickliga, i 

det närmaste perfekta soldater, som tycks äga alla upptänkliga goda soldategenskaper.
111

 I 

Fredsstyrkan finns dessutom exempel på hur också det amerikanska kan användas som 

reflexionsyta för att iscensätta svenskarnas duglighet. MOT Bravo, den lättrörliga svenska 

observationsstyrkan, skildras i en lång sekvens då de samarbetar och umgås med sina 

amerikanska kollegor. I sekvensens första del ska de utreda en explosion som vållat en tioårig 

pojkes död och som de misstänker kan ha orsakats av ett misslyckat försök att bygga en IED. 

På vägen dit slår de läger tillsammans. En amerikansk underofficer intervjuas och beskriver 

samarbetet med svenskarna som gott, något som också poängteras av inramningen. Platsen de 

slagit läger på är närmast idyllisk, precis bredvid en flod, och de två olika styrkorna kommer 

uppenbarligen mycket bra överens. Underofficeren kommenterar deras samarbete med ord; 

“We have built a good bond so far, we have learnt a lot from them already.”
112

  

I det vi får se av deras utredning av explosionen i byn är det dock tydligt att det är amerikanen 

som för. Det är han som ställer frågorna och sköter de flesta av samtalen med 

sjukhuspersonal, civila och poliser. När situationen ska förklaras för kameran är det också han 

som först tar till orda. Amerikanen tycks således leda, medan svenskarna följer. Detta 

framställs dock inte som en underordnad position i egentlig mening, som kommer av att 

svenskarna skulle vara mindre kapabla eller skickliga än amerikanerna, utan det framstår 

istället som om de svenska soldaterna väljer att ta en mindre framträdande roll. Om 

amerikanen vill leda, låt honom, tycks de resonera. Det hela görs med andra ord inte så 

mycket till en fråga om hierarki, som en skillnad i temperament och karaktär.
113

 När speakern 

ska sammanfatta det hela betonar han också att svenskarna och amerikanerna tillsammans 

kommit fram till att det hela rörde sig om en tragisk olycka, snarare än ett medvetet försök att 

konstruera en vägbomb.  

På ett vis kan alltså den här sekvensen sägas bidra med en iscensättning av hur föreställningar 

om hur det amerikanska och det svenska förhåller sig till och kompletterar varandra i den 
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afghanska kontexten. Den underofficer som får stå som skildringens representant för det 

amerikanska visar därmed i linje med en sådan tolkning upp närmast stereotypa amerikanska 

drag. Han verkar bullrig, och pratar och skämtar mycket, allt medan de svenska soldaterna 

framstår som mer stillsamma och eftertänksamma, samtidigt som det för dem inte verkar vara 

lika viktigt att ta en ledande position. Dessa olikheter förhindrar dock inte att de såväl kan 

samarbeta framgångsrikt som umgås vänskapligt. Framställningen tycks på så vis vilja visa 

oss hur amerikanska karaktärsdrag förhåller sig till svenska, och hur de så att säga bidrar med 

olika saker, som båda behövs i lika hög grad för att insatsen ska bli framgångsrik.
114

  

Kontentan av detta blir alltså att svenskarna, om än på ett något annorlunda vis, iscensätts som 

varande minst lika kompetenta militärer som amerikanerna. Skildringen tycks därtill antyda 

att de kanske dessutom, på vissa områden, kan sägas vara snäppet vassare än sina 

amerikanska allierade. En sådan tolkning skulle exempelvis kunna styrkas av den ovan 

citerade amerikanen som pekar på att de lärt sig mycket av svenskarna eller, kanske i än högre 

grad, av den amerikanska officer som, efter att MOT Bravo följt med sina amerikanska 

kollegor för att äta middag på deras bas Mike Spann, berättar för kameran att han vill att hans 

underlydande ska ta efter svenskar.  

I often use the Swedish soldiers as an example. The Swedish soldiers are relaxed how they go 

about their business, but they are very professional and they are always on their toes. They never 

drop their guard, they just look comfortable and I try to get my soldiers to mimic that behavior.
115

  

Vad gäller konstruktionen av svensk duglighet är detta givetvis av central betydelse. En hög 

företrädare för en i alla väsentliga avseenden mer erfaren militärmakten än den svenska som 

prisar de svenska soldaternas duglighet är en stark markör för att de, trots neutralitet och 

alliansfrihet, ändå förmår upprätthålla den nivå som krävs för att hålla jämna steg med mer 

erfarna soldater.  

Det vänskapliga och otvungna sätt på vilket svenskarna umgås och samarbetar med 

amerikanerna ger alltså upphov till en mycket annorlunda iscensättning av svensk duglighet 

än den som träder fram i skildringarna av det svensk-afghanska samarbetet. Istället för en 

spänning mellan det dugliga och det odugliga, det professionella och det oprofessionella, står 

snarare betonandet av duglighet på olika sätt i fokus. Där afghanerna i Krig för fred i första 

hand görs till negativa motbilder, som genom sin oförmåga och sina problem får den svenska 
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dugligheten att framträda, blir amerikanernas roll i skildringen att visa på svenskarnas 

duglighet som soldater genom sin egen militära tyngd. Ytterligare ett sätt att förstå den 

gemenskap som serierna konstruerar mellan amerikaner och svenskar är att se det som ett sätt 

att knyta svenskheten till en vidare diskurs om västerländsk gemenskap. Kulturgeografen 

Katarina Mattsson har i en artikel om vithetsforskningens bidrag till studiet av svenskhet 

pekat på hur inplacerandet av det svenska i en vit, västerländsk gemenskap spelar en minst 

lika stor roll för föreställningarna om svenskhet, som gränsdragningen mellan det svenska och 

det icke-svenska. Att positionera den svenska nationen inom den västerländska gemenskapen, 

att så att säga definiera vilka ”vi” är i en vidare, västerländsk mening, blir därmed lika viktigt 

som att visa på hur de andra avviker från det nationella.
116

  

Skildrandet av gemenskapen mellan svenskar och amerikaner kan med andra ord tolkas som 

fyllandes två funktioner; å ena sidan handlar det om att visa var svenskheten hör hemma i 

världen genom att knyta den till det västerländska, å den andra om att ge de svenska 

soldaterna legitimitet som just soldater, trots den långa perioden av fred. Att detta sker i 

Fredsstyrkan, vars skildring av de svenska soldaterna i stor utsträckning betonar mjukare, mer 

humanitära aspekter, i jämförelse med Krig för freds fokus på militärt arbete, torde inte heller 

vara en slump. Kanske kan amerikanernas goda omdöme om svenskarnas soldatkvalitéer i 

någon mån förstås som ett sätt hantera just detta, att det i avsaknaden av mer ”militära” 

situationer som kan användas för att iscensätta svenskarnas duglighet för militärt arbete också 

skapas ett behov av att betona detta på andra vis. En möjlig tolkning är alltså att 

amerikanerna, i den sekvens vi just sett, ger svenskarna ett slags soldatalibi, som möjliggör att 

de kan konstrueras som dugliga soldater, trots att de ägnar sig åt humanitärt arbete och är 

representanter för en nation som dels har en lång historisk fredstradition och dels traditionellt 

sett förknippas med avståndstagande från krig och väpnade konflikter.  

Att den här potentiella spänningen mellan det militära och det humanitära existerar även i 

andra kontexter där internationella fredsbevarande missioner pågår har sociologerna Paul 

Higate och Marsha Henry, som med hjälp av intervjuer med FN-personal, NGO-arbetare och 

värdbefolkningen studerat hur säkerhet och makt iscensätts och hur säkra och osäkra rum 

konstrueras under fredsbevarande missioner på Haiti, i Kosovo och Liberia, påpekat. De har 

dessutom visat på hur frågan om duglighet knyts till olika former av stereotyper baserade på 
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kön, ras, etnicitet, nationstillhörighet och religion, och är av fundamental betydelse när man 

närmar sig hur fredsbevarande arbete konstrueras som dugligt respektive undermåligt. 

Kontingenter som hämtats från Europa uppfattas, enligt Higate och Henry, genomgående som 

mer lämpade för fredsbevarande uppdrag, då de antas vara mer professionella, skickliga och 

opartiska än exempelvis de trupper som hämtas från utvecklingsländer i Asien och Afrika. De 

sistnämnda sågs inte bara som mindre pålitliga på grund av att de delade religiös tillhörighet 

med en viss minoritet i värdlandet (till exempel muslimska soldater från Bangladesh som 

tjänstgjorde i Liberia)
117

 utan de konstruerades också genomgående som mindre dugliga 

soldater än sina europeiska kollegor.
118

   

Resultatet av detta blir alltså en slags kroppslig hierarki, där vissa fredsbevarande kroppar har 

större möjligheter än andra att iscensätta idealbilden av den fredsbevarande soldaten som 

”tough and uncompromising in ways that foreground martial qualities and physical 

prowess.”
119

 De styrkor från Pakistan och Bangladesh, som i Liberia främst ägnade sig åt 

humanitär verksamhet och återuppbyggnad, sågs genomgående och av informanter från alla 

grupper som bärare av ett slags feminiserad, omvårdande professionalitet, medan de svenska 

eller irländska soldaterna, som utgjorde missionens Quick Reaction Force, och alltså hade en 

tydligare militär funktion, sågs som mer i linje med det militära, och därmed också maskulina, 

idealet. De förkroppsligade så att säga omgivningens föreställningar om hur en FN-soldat bör 

vara. Higate och Henry menar också, intressant nog för den här studien, att svenska soldater 

tycks befinna sig högt upp i denna ordning, då de sades förkroppsliga så väl det opartiska och 

det rättvisa, som förmågan att ta i med hårdhandskarna när så krävdes. Svenskarna sågs på så 

vis som ”pre-disposed for peacekeeping”, det vill säga de sades vara i besittning av nationella 

karaktärsdrag som gjorde dem särskilt lämpade för sådant arbete.  Detta i kontrast till inte 

bara de pakistanska och bangladeshiska kontingenternas upplevda vekhet, utan också i 

relation till den nigerianska styrkan, som i allmänhet konstruerades som hård, men utan 

svenskarnas känsla för rättvisa.
120

     

Även om det givetvis är en väsentlig skillnad mellan hur nationell självförståelse skapas i tv-

serier likt dessa och det etnografiska material som Higate och Henry tagit del av, verkar detta 

ändå ha en viss bäring för det sätt på vilket den svenska dugligheten konstureras i mitt 
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material. Intressant är att det som i deras studie gör att svenskarna framstår som ”pre-

disposed” för fredsbevarande arbete också är det som i mitt material lyfts fram som grunden 

för den svenska dugligheten och, i förlängningen, för att förklara varför det svenska behövs i 

Afghanistan. Berättelsen om den duglige svensken tycks alltså till mycket stor del bygga på 

dynamiken mellan humanitärt och militärt, det vill säga svenskarnas legitimitet som soldater 

bygger på deras förmåga att kombinera mjukt och hårt. Det är också tack vare dessa båda 

aspekters förening som de har något att lära såväl amerikaner som afghaner.  

Detta är vidare något som gör att den svenska soldatidentitet som konstrueras i seriernas 

berättelser om svensk duglighet till viss del kan sägas bryta med den relativt strikta dikotomi 

mellan humanitärt och militärt arbete som framträder i Higate och Henrys studie. I mitt 

material utgör detta, denna blandning av mjukt och hårt, istället kärnan av den 

förkroppsligade svenskheten. Genom att betona och lyfta fram sådant som behärskning, 

rättrådighet och duglighet kan serierna förklara och legitimera varför det svenska behövs i 

Afghanistan, dels ur ett mjukt, humanitärt perspektiv, men också ur ett hårt, militärt dito. Det 

svenska kan på detta sätt positioneras i förhållande till både det afghanska och det 

amerikanska. I skärningspunkten mellan nationell tillhörighet och soldatrollen konstrueras det 

svenska på ett sådant sätt att det knyter an till diskursen om ”rätt” sorts fredsbevarare, till 

föreställningarna om den professionelle västerländske soldaten som den ideale 

fredsbevararen, samtidigt som detta också tar avstånd från de föreställningar som finns om 

denne västerländske soldat som en inte helt oproblematisk figur. I efterföljden av kriget mot 

terrorismen har ett antal stora avslöjanden gjorts om hur amerikanska soldater begått rena 

krigsbrott och de har i både Irak och Afghanistan kopplats samman med såväl skändningar av 

döda motståndare som dödsskjutningar av civila, fängslandet av oskyldiga och tortyr. Det går 

med andra ord alltså också att tala om det amerikanska som motbild för det svenska i en mer 

negativ mening. En sådan, mer negativ konnotation till det amerikanska kommenteras också, 

om än i förbifarten, i Fredstyrkan, då MOT Bravo-chefen Fredrik slår fast att amerikanerna 

”är här [i Afghanistan] för att hjälpa afghanerna, det är inte ett gäng krigsgalningar utan de 

bryr sig om barnen, amerikanerna de är öppna och ödmjuka, lätta att socialisera med, vi har 

jättebra kontakt.”
121

  

Det finns därmed, som jag redan snuddat vid, fog för att också tala om en stark, negativ 

motberättelse om den västerländske soldaten i fjärran land, som dessutom kan knytas till en 
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rad problematiska aspekter av fredsbevarande/fredsframtvingande insatser. Som till exempel 

Higate och Henry eller Razack har visat saknas det inte heller händelser där fredsbevarande 

trupper med FN-mandat utfört både krigsbrott, som dödandet av oskyldiga civila eller tortyr 

av fångar, och sexualbrott.
122

 Kanske kan vi förstå den konstruktion av de svenska soldaterna 

som framkommer i berättelsen om den duglige svensken, liksom som i materialet i stort, som 

ett sätt att förekomma och föregripa sådana tolkningar av de svenska soldaterna som 

potentiella deltagare i en kolonial eller nykolonial praktik, som våldsverkare eller moraliskt 

tveksamma karaktärer. Istället tillhandahåller de en tolkning av dem som är lättare att förstå 

enligt det ramverk som vi känner igen som det svenska och som dessutom är lättare att 

applicera när de soldater som skildras ska göras till ”våra.” Detta kan vara ett sätt att förhålla 

sig till seriernas skildringar av dem som reflekterande, tänkande och inkännande, men 

samtidigt också som hårda, dådkraftiga och effektiva. I kontrast till de problem som i de 

konkreta iscensättningarna förknippas med i första hand de afghanska säkerhetsstyrkorna, 

men också med amerikanerna, liksom impliceras i förhållande till de berättelser och 

tolkningar som talar om den västerländske soldaten i fjärran land som en moraliskt och 

ideologiskt problematisk karaktär, framställs svensken som väsensskild. Genom att knyta an 

till den svenska metaberättelsens starka fokus på en svenskhet som definieras av humanitära 

och moraliska principer kan materialet konstruera en bild av den svenske soldaten som 

krigare, biståndsarbetare och diplomat i ett, lika duglig i alla roller. 
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Sammanfattning och avslutning 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur svenskhet konstrueras i skildringar av 

den svenska insatsen i Afghanistan. Den övergripande frågan jag ställt mig har varit hur mötet 

mellan den nationella självförståelsen och soldatrollen ter sig i en kulturell kontext där fred 

och neutralitet länge har varit viktiga betydelsebärarande element för begripliggörandet av det 

nationella. I seriernas meningsskapande kring det aktiva svenska deltagandet i konflikten i 

Afghanistan tycks det alltså finnas en kontext, kriget, som tvingar oss att problematisera 

bärande delar av de senaste decenniernas metaberättelse om det svenska, samtidigt som den 

också tvingar oss att förhålla oss till en positionering som spelat en relativt liten roll för den 

svenska självförståelsen i det nära förflutna. Detta är således inte bara en fråga om det 

svenska eller om nationalitet. Av lika stor betydelse torde soldatrollen som sådan vara, det vill 

säga den roll som de svenskar som förekommer i materialet spelar parallellt med sin roll som 

just svenskar. Därför blev det av särskilt stor vikt för undersökningen att se hur föreställningar 

om det svenska knyts till särskilda karaktärsdrag, egenskaper och värderingar. Med Sara 

Ahmeds begrepp handlar detta om hur föreställningar om det svenska ”kroppslandskapet” 

konstrueras och görs synliga i materialet, det vill säga hur svensken som sådan fås att ta kropp 

och träda fram genom att det svenska rastret placeras över de skeenden, händelser och 

situationer som skildras. Detta kroppslandskap är också, om vi knyter an till den terminologi 

som Jonas Frykman nyttjat, att förstå som själva rollbesättningen till dramat om det svenska, 

det förkroppsligande som gör det möjligt att konkretisera metaberättelsen om det svenska. 

Helt enkelt den process som begripliggör de soldater som förekommer i materialet som just 

svenskar. De huvudsakliga frågeställningarna har varit; Vem är den svenske soldaten i 

Afghanistan enligt materialet? Vad gör dem till svenskar? Vilken roll spelar svenskheten som 

sådan? Vad skiljer dem från de soldater från andra nationer som också befinner sig i området? 

I materialet tyckte jag mig tidigt kunna skönja tre tematiseringar eller berättelser som söker 

definiera vem den svenske soldaten är – berättelsen om den rättrådige, den behärskade samt 

den duglige svensken. Dessa tre berättelser knyter alla an till det särskilt viktiga spår i 

metaberättelsen om det svenska som betonar det humanitära och det moraliska, vilket 

exempelvis kan innebära att fokus läggs på konstruktionen av Sverige som ett särskilt fritt, 

demokratiskt och upplyst land, på svensken som en särskilt medveten, hårt arbetande och 

moraliska karaktär, eller den viktiga roll som Sverige och svenskarna sägs ha att spela i 
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världen när det gäller att stå upp för rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter. Det långa 

svenska engagemanget inom ramarna för FN är ännu ett exempel på en viktig tematik i den 

här berättelsen om det moderna Sverige och dess roll i världen. Serierna bygger alltså i någon 

mån vidare på en redan existerande föreställning om Sverige som ett moraliskt och humanitärt 

föredöme och den knyter så till vida an till metaberättelsen om den humanitära och moraliska 

svenskheten. Som vi har sett tvingar de olika situationerna och händelseförloppen som de 

skildrar emellertid även fram omförhandlingar som förskjuter tyngdpunkten i dessa berättelser 

om det svenska. Soldatrollen, liksom det aktiva och väpnade deltagandet i krigets praktik som 

den innebär, destabiliserar med andra ord det humanitära och moraliska perspektivets 

traditionella fokus på fredlighet och neutralitet som svenska värderingar och som Sveriges 

mål och medel för det internationella engagemanget. Det rör sig därmed om mer än bara ett 

enkelt översättande av stoff från redan existerande berättelser om svenskhet för att 

begripligöra en ny situation. För att begripliggöra materialets skildringar ur det svenska 

perspektivet krävs också stundtals ett omfattande tyngdpunktsförskjutande arbete.  

I berättelsen om den rättrådige svensken lyfts i första hand de humanitära aspekterna av 

insatsen fram och den kan i den här meningen sägas bygga på en relativt stark kontinuitet till 

den humanitära och moraliska metaberättelsen om det svenska. Här konstrueras främst 

ärlighet, plikttrogenhet och en särskild känsla för rättvisa som specifikt svenska karaktärsdrag. 

De svenska soldaterna skildras som solidariska, de har valt att tjänstgöra i Afghanistan i första 

hand för att de vill göra en insats för freden och det afghanska folket, och det är för dessa 

högre värden som de är beredda att offra något av sin egen bekvämlighet, sin psykiska och 

fysiska hälsa, kanske till och med sina liv. En central aspekt av den här berättelsen är 

dessutom den medlande position som svenskarna sägs inta mellan de afghanska 

regeringsföreträdarna och säkerhetsstyrkorna å den ena sidan, det afghanska folket å den 

andra, och motståndarna å det tredje. Svenskarnas uppgift är i mycket att vinna folkets 

förtroende till förmån för regeringen och dess representanter, att medla mellan dem och reda 

ut missförstånd. På så vis kan den här berättelsen till viss del sägas aktualisera föreställningar 

om svensk neutralitet, även om de ligger begravda i dess undertext. 

Materialet visar också, i linje med en sådan positionering av svenskarna som medlare, hur 

deras uppgift inte bara är att stå mellan konfliktens olika parter, utan dessutom snäppet 

ovanför konflikten som sådan. Deras medlande kan på så vis också förstås som försiggående 

mellan å ena sidan en föreställd västerländsk gemenskap, vars definierande värden är 

demokrati, frihet och rättvisa för alla och som svenskarna görs till de främsta företrädarna för, 
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och det icke-västerländska, där omjämlikhet, ofrihet och förtryck är det utmärkande dragen. 

En sådan tolkning ger vid handen att de svenska soldaterna så att säga sitter inne med en slags 

högre sanning, deras perspektiv blir per automatik det rätta och ger dem ett vidare 

tolkningsföreträde av vad som försiggår i den afghanska kontexten. Genom att porträttera dem 

som inte bara rättrådiga i handling utan dessutom i form av de upplysta och demokratiska 

värderingar som de sägs hysa i egenskap av svenskar knyter det här sättet att tematisera 

svenskhet i hög grad an till den humanitära och moraliska metaberättelsen. Vi som tittar ges 

därmed ingen anledning att misstro dem, de står ju enligt skildringen för sådant som vi alla 

kan vara överens om, och vi får därmed inte heller någon anledning av vara skeptiska till 

insatsen som sådan. Den här tolkningen förstärks genomgående av det sätt på vilket de 

afghanska säkerhetsstyrkorna skildras. I berättelsen om den rättrådige svensken spelar de 

rollen som oärliga och korrupta, som figurer av tveksam moralisk karaktär, i relation till vilka 

svenskarna framstår som moraliskt högtstående och som dessutom är en stor del av 

anledningen till att den ärliga och renhåriga svenskheten behövs i Afghanistan. 

Berättelsen om den behärskade svensken visar på en tematik som till viss del problematiserar 

den humanitära och moraliska metaberättelsens antaganden och utgångspunkter, men som 

också förhandlar och placerar om dess fokus för att göra den mer applicerbar på det svenska 

deltagandet i den afghanska kontexten. Här rör det sig i högre grad än i det ovanstående om 

att visa på hur svenskarna själva hanterar de situationer de ställs inför. Perspektivet är därmed 

vänt inåt, mot det egna. Som några särskilt viktiga och typiskt svenska drag konstrueras bland 

annat eftertänksamhet, lugn och förmågan att hålla huvudet kallt inför pressade och farliga 

situationer. Här blir också reflexivitet av stor betydelse. De svenska soldaterna skildras som 

både medvetna om vad de gett sig in i och vad som krävs av dem i Afghanistan, och vilka 

konsekvenser deras handlingar får. Detta gäller såväl frågan om att fullt ut delta i krigets 

praktik, att skjuta för att döda och utan att tveka gör vad som krävs för att besegra sin 

motståndare, som frågan om svenska stupade. På ett mer explicit vis än i den ovanstående 

berättelsen sätts svenskheten alltså i förhållande till soldatrollen.  

En viktig del av detta är hur de afghanska soldaterna används som motbilder för att förstärka 

konstruktionen av svenskarna som präglade av behärskning och distanserat lugn. Till skillnad 

från berättelsen om den rättrådige svensken, där de afghanska säkerhetsstyrkorna främst 

spelade rollen om omoraliska och korrupta, ges de här ett slags barnslig framtoning. De 

presenteras främst som glada amatörer i behov av ledning och skildringen av dem tycks hela 

tiden visa på hur de aldrig lyckas nå upp till den nivå av rationalitet och effektivitet som 
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kopplas samman med deras svenska allierade. Återigen verkar materialet vilja göra det tydligt 

för oss som tittar att svenskarnas behärskning är något som i allra högsta grad har att göra 

med just deras svenskhet. Det behärskade, det reflexiva och det lugn konstrueras alltså som ett 

nationellt karaktärsdrag, som något som har sin grund i själva svenskheten som sådan, och 

som därför skiljer de svenska soldaterna från de afghanska. 

Tematiseringen av behärskning som svensk egenskap kan på det här viset förstås som ett av 

de sätt på vilket metaberättelsen om det svenska anpassas och förhandlas om för att passa 

materialets skildringar av de svenska soldaterna. Här ser vi med andra ord prov på hur 

tyngdpunkten för berättelsen förskjuts, från rättrådighetsberättelsens centralt placerade 

humanitära och moraliska svenskhet, till en berättelse om det svenska som mer betonar 

rationalitet, behärskning och reflexivitet. Det som i första hand görs till definierande för de 

svenska soldaterna är med andra ord att de förmår hålla kriget och dess betingelser på en 

armlängds avstånd. De kan resonera kritiskt kring vad de gör, vilket därmed tycks implicera 

att det inte heller finns någon risk för att någon av dem ska knäckas av de krav som ställs på 

dem. Detta innebär emellertid inte att de humanitära och moraliska aspekterna av 

metaberättelsen saknas, den har istället placerats på en högre abstraktionsnivå. I skildringen 

görs det våld som de svenska soldaterna använder, och som på ett vis kan sägas hamna i 

konflikt med den humanitär och moraliska tematiken, särskilt de delar av den som betonar 

fredlighet och neutralitet, till rättfärdigt då den motståndare som de möter förknippas med 

sådant som exempelvis motstånd mot demokrati, frihet, rättvisa samt flickors och pojkars lika 

rätt till utbildning. 

För seriernas skildringar av svenskar som strider, som talar om att skjuta för att döda och att 

delta i krigets praktik, blir tematiseringen av behärskning som utmärkande drag hos dem ett 

sätt att förena soldatrollen med svenskheten och undvika känslan av att något skaver när dessa 

förenas. Det humanitära och moraliska finns samtidigt också med på en mer konkret nivå i 

detta, då situationer där oskyldiga drabbas av krig och orättvisa skildras som en av alla de 

sammanhang då svenskarnas förmåga att hålla huvudet kallt sägs vara särskilt viktig. Här kan 

vi med andra ord se hur berättelsen om den behärskade svensken förhåller sig på olika sätt till 

metaberättelsen om det svenska. I vissa avseende bygger den på ett slags 

tyngdpunktsförskjutande i meningsskapandet, som gör det möjligt att föra in det humanitära 

och moraliska perspektivet på svenskhet i skildringar av situationer där en sådan tolkning i 

förstone inte tycks given, medan den i andra förhåller sig mer direkt till dessa föreställningar.  
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Den tredje tematiseringen av svenskhet jag identifierat i material, berättelsen om den duglige 

svensken, handlar till stor del om att positionera och förklara det svenska i förhållande till 

andra nationaliteter i missionsområdet, liksom att förena svenskhet med soldatrollen. Vad 

gäller konstruktionen av karaktärsdrag och egenskaper som typiskt svenska är det här i första 

hand en fråga om att lyfta fram beslutsamhet, seriositet och soldaternas vilja att utföra det 

uppdrag som ålagts dem. Precis som vi kunde se ovan, i berättelsens om den behärskade 

svensken, skildras de svenska soldaterna som präglade av lugn inför den komplicerade 

situation som de ställs inför i Afghanistan. Medvetenhet och reflexiv förmåga är fortsatt 

viktiga komponenter av karaktärsbeskrivningen. Soldaterna beskrivs som dådkraftiga, de vill 

”att det ska smälla”, de vill bli prövade och ställda inför svårigheter, samtidigt som de aldrig 

tycks darra på manschetten och ifrågasätta vare sig den egna förmågan eller uppdragets 

betydelse.  

Centralt för tematiseringen är att skildringen av de svenska soldaterna som dugliga å ena 

sidan knyter an till olika föreställning om västerländsk soldatprofessionalitet och det som 

utmärker ”rätt” sorts fredsbevarare, samtidigt som den, å den andra sidan, kan sägas sträva 

efter att ta avstånd från vissa negativa berättelser om västerländska soldater på uppdrag i 

andra delar av världen. Det förstnämnda kan kanske förstås som en strävan efter att visa på att 

svenska soldater inte är mindre dugliga för att de härstammar från en nation som har en lång 

tradition av fred och neutralitet. Här finns ett slags spänning mellan mjukt och hårt, 

humanitärt och militärt. Den humanitära positioneringen, som är ett bärande element i 

exempelvis berättelsen om den rättrådige svensken och som dessutom utgör själva grunden 

för den humanitära och moraliska metaberättelsens svenskhet, möter alltså den positionering 

som konstruerar svenskarna som beslutsamma och dugliga militärer. I detta möte blir 

skildringen av de andra en särskilt viktig komponent för att navigera genom det diskursiva 

minfält av tolkningar, föreställningar och narrativ som omgärdar vår förståelse av soldater 

från väst som tjänstgör i regioner i öst.  

Detta sker genom att serierna dels positionerar svenskarna explicit i förhållande till afghaner 

och amerikaner, och dels då de förhåller sig implicit till dessa negativa föreställningar eller 

berättelsespår. I det första fallet utgör afghanerna, som vi har sett i de båda ovanstående 

berättelserna, en motbild genom att de kopplas samman med oärlighet och oförmåga att 

fungera som lugna och behärskade soldater, något som får svenskarna att framträda som i det 

närmaste perfekta soldater. Amerikanerna, i den mån de förekommer, fyller å sin sida den 

motsatta funktionen. Genom sin militära tyngd och erfarenhet kan de ge svenskarna ett slags 
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soldatalibi, som i den mycket humanitärt inriktade Fredsstyrkan exempelvis kan bidra till att 

vi som tittar ändå förstår de svenska soldaterna som minst lika kompetenta militärer som 

amerikanerna, trots den långa svenska fredstraditionen. De har visserligen olika sätt att göra 

saker och ting på, men i slutändan behövs de båda i Afghanistan. Seriernas användning av de 

amerikanska soldaterna som reflexionsyta för begripliggörandet av det svenska kan alltså 

sägas vara mycket viktig för sammankopplingen av svenskhet med militär kompetens och 

duglighet. Här konstrueras också en form av västerländsk gemenskap, där Sverige och det 

svenska placeras in i en vidare västerländsk kontext.  

För det andra fallet, materialets mer implicita förhållande till negativa motberättelser om 

västerländska soldater i tredje världen, kan det amerikanska även förstås som en mer negativ 

motbild. De berättelser om amerikanska övergrepp och krigsbrott som kan följas hela vägen 

tillbaka till 1960-talets krig i Vietnam, men som också har varit vanligt förekommande under 

det senaste decenniets amerikanska krig, tillsammans med händelser där fredsbevarande 

soldater begått brott mot de mänskliga rättigheterna, kan kanske förstås som ett slags fond 

mot vilken berättelsen om den duglige svensken kan iscensättas. De svenska soldaterna, med 

sin förening av humanitära och moraliska hänsynstaganden, och hård militär kompetens och 

duglighet, görs så till en väsentligt annorlunda sorts soldater än såväl amerikaner som 

afghaner. De står så att säga över både sina västerländska likar och de afghanska andra, då de 

är av annat moraliskt virke. Metaberättelsen om den humanitära och moraliska svenskheten 

blir med andra ord ett viktigt betydelsebärande narrativ att knyta an till för seriernas skildring 

av det svenska deltagandet i konflikten och då inte minst för att undgå de potentiellt 

problematiska aspekterna av de sammanhang som skildras.  

Detta sätt på vilket svenskheten används för att hantera och oskadliggöra de negativa 

konnotationer som följer med soldatrollen och kriget kan också sägas vara en genomgående 

tendens i materialet som helhet. Så till vida kan frågor som skulle kunna användas för att 

ifrågasätta insatsens värde, de svenska soldaternas agerande och vad de egentligen ägnar sig 

åt i Afghanistan, undvikas och kringgås. Då metaberättelsen om det svenska har ett starkt 

fokus på svenskhet som präglat av humanitärt hänsynstagande, modern, demokratisk 

upplysthet samt hög moral, kan den på det här viset utgöra ett slags värn mot kritiska och 

ifrågasättande perspektiv. En sådan tolkning kan sammanfattas som att eftersom de soldater 

som skildras är svenskar, med svenskars alla goda egenskaper, behöver vi inte fråga oss 

huruvida de är kapabla att begå krigsbrott, om de verkligen har folkrätten på sin sida, om det 

finns en risk att någon av dem inte klarar av krigets ansträngningar och tar ut sin frustration på 
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civilbefolkningen, och så vidare. Svenskheten i sig kan i och med detta göras till ett slags 

garanti för att vi som stannar hemma kan lita på dem som åker. Vi behöver inte fundera på 

huruvida de klarar påfrestningarna, de kan så att säga ”möta ondskan” och återvända hem 

oskadda. De av föreställningsvärldens berättelser som talar om vad kriget kan göra med dem 

som deltar i det sätts därmed på undantag och görs kanske i någon mening till problem som 

främst drabbar de andra, amerikaner och afghaner, men som svenska soldater på grund av sina 

nationella karaktärsdrag inte påverkas av.  

I detta finns ytterligare en problematisk aspekt värd att notera. Serierna bygger på det här 

viset i väsentliga avseenden vidare på det metanarrativ som utan att problematisera 

konstruerar fredsbevarande eller fredsframtvingande missioner som ett slags kamp mellan 

gott och ont, mellan civilisation och barbari. Detta gör det, som Razack har påpekat, svårt att 

hantera situationer, faktiska eller potentiella, där den förgivettagne gode soldaten misslyckas 

med att leva upp till de ställda förväntningarna. En av de frågor som jag ställde inledningsvis 

(Vem är den svenske soldaten?) är således kanske i behov av komplettering. I mötet med 

material likt dessa båda serier, liksom med hela det större meningsskapande som sker kring 

fredsbevarande och fredsframtvingande insatser, torde det vara lika viktigt att ställa frågan 

vem vi vill att denne svenske soldat ska vara. Som vi har sett kan det begripliggörande av 

svensken i soldatskrud som jag har analyserat mindre sägas vara en fråga om att skildra det 

svenska så som detta verkligen ter sig och mer om att iscensätta och positionera det med hjälp 

av förväntningar, föreställningar och en rad förgivettagna sanningar med anknytning till det 

nationella metanarrativets kroppslandskap. Svenskheten är så till vida mycket riktigt en 

produkt av ett drama, en diskurs som mejslar ut och tillhandahåller svenska subjektspositioner 

som är möjliga att inta, förmedla och tolka. När serierna ger svar på frågan vem den svenske 

soldaten är knyter de därmed an till en hel väv av föreställningar, kopplade dels till 

föreställningsvärldens berättelser om svenskhet men också till berättelser som talar om och 

ger mening åt soldatrollen och kriget. Vad svenskheten eller soldatrollen innebär är på så vis 

inte givet på förhand. Det är i någon mening upp till de olika iscensättningarna att, utifrån dels 

de betingelser som definierar dem och dels utifrån den vidare kulturella kontexten som de 

befinner sig inom, konstruera ”begripliga” representationer av svenskheten som sådan och av 

svensken som typ. 

I det här avseendet har jag i den här uppsatsen bara kunnat skrapa lite på ytan till en långt 

mycket större problemställning. Kopplingen mellan metaberättelsen om det svenska och 

soldatrollen är ännu relativt outforskad, särskilt i relation till aktivt deltagande i krig och 
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konflikter. Det som jag har diskuterat här är dessutom på intet sätt varken heltäckande eller 

tillräckligt omfattande för att det ska vara möjligt att uttala sig om detta samband på ett mer 

generellt vis. Det har dock visat på några tänkbara linjer att undersöka vad gäller 

meningsskapandet kring svenskhetens möte med kriget och soldatrollen, och därtill hur det 

nationella metanarrativet, åtminstone den del av det som jag förhållit mig till i den här 

uppsatsen, i allra högsta grad kan förstås som töjbart. Med relativ lätthet kan det fås att suga 

upp nya och ovana kontexter, situationer och händelseförlopp i den stora berättelsen om det 

svenska, och förklara och begripliggöra dem enligt en nationell tolkningsmodell. Det 

nationens kroppslandskap som diskursen om det svenska konstruerar, det vill säga den 

samling föreställningar kring vilka karaktärsdrag, värderingar och egenskaper som definierar 

svensken som typ, är med andra ord både fast och förgängligt, på samma gång flytande och 

intimt knutet till dels den specifika historiska situation i vilken den aktuella utsagan 

formuleras, och dels till hela den kedja av formuleringar som föregått denna.  

En viktig del av förståelsen kring hur detta tar sig uttryck torde dessutom stå att i finna i en 

analys av vilka andra positioneringar från andra diskurser som detta meningsskapande knyter 

an till. Av utrymmes- och avgränsningsskäl har jag inte kunnat beakta detta i den här 

uppsatsen, men för en mer omfattande studie av ämnet tror jag att det skulle vara av stor vikt 

att teckna en så bred bild som möjligt av det sätt på vilket metaberättelsen om det svenska 

vävs samman med andra stora berättelser. Som vi har sett prov på i materialet, knyter 

meningsskapandet, samtidigt som det förhåller sig till och utvecklar föreställningar kring vad 

som definierar den svenske soldaten, också an till andra föreställningar och diskurser, inte 

minst sådana som rör kön, etnicitet och ålder. Men också andra, mer abstrakta 

föreställningskomplex aktualiseras, särskilt sådana som definierar och tolkar sambandet 

mellan militärt och civilt, modernt och icke-modernt, det västerländska och det icke-

västerländska, liksom diskurser som rör moral och våld. Det är antagligen omöjligt att förhålla 

sig alla dessa aspekter i en och samma studie, men jag tror ändå att det är viktigt att så långt 

som det är möjligt ta sig an begripliggörandet av det svenska som del av en större väv av 

föreställningar och berättelser. Hur den svenske soldaten representeras och vad detta gör med 

svenskheten är komplexa frågor, vilket också måste speglas av den ansats som ämnar 

diskutera dem.  

De vidare slutsatser man kan dra utifrån mitt materials skildringar av svensken i fält är 

avslutningsvis minst två. För det första ser vi hur metaberättelsens fokus på det humanitära 

och det moraliska, liksom även dess definitioner av svensk modern upplysning, kan utgöra en 
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god grund för berättelser om vilka de svenska soldaterna är, varför de befinner sig i 

Afghanistan och varför de är särskilt väl lämpade för sin uppgift. Med hjälp av det 

tyngdpunktsförskjutande arbete som serierna utför kan utsagorna organiseras på så vis att 

även det som vid första anblicken kan tyckas problematiskt att tolka in i ett sådant perspektiv 

på det svenska, ändå kan förklaras och begripliggöras med hjälp av metaberättelsen olika 

beståndsdelar. Här kan vi därtill skönja hur berättelserna knyter samman meningsskapandet 

kring det svenska med ett större västerländskt dito, där professionalitet, opartiskhet och 

godhet görs till de grundläggande förklarande principerna bakom 

fredsbevarande/fredsframtvingande missioner. Samtidigt tar de också avstånd från berättelser 

om västerländska soldater på uppdrag i icke-västerländska länder. Svensken positioneras så 

till vida som både en del av det västerländska och som ståendes utanför och ovanför det.  

Seriernas representationer av de svenska soldaterna i Afghanistan befinner sig med andra ord 

hela tiden i spänningen mellan dessa båda positioner. Frågor som är intressant att ställa kring 

detta är till vilken grad det svenska inomnationella meningsskapandet kring deltagandet i 

insatser utomlands, både sådant som ställer sig bakom utlandsmissionerna och det kritiserar 

dem, använder sig av och knyter an till eller tar avstånd från föreställningsvärldens (den 

svenska såväl som den vidare, västerländska) olika berättelser om krig, soldater och 

krigsdeltagande. Som vi har sett prov på i materialet kan svenskhet användas för att skildra 

insatsen och dess deltagare i ett positivt ljus, men vad gäller för kritiken? På vilket sätt kan 

svenskhet användas som utgångspunkt för att konstruera berättelser som tar avstånd från den 

svenska närvaron i Afghanistan? Här tror jag att en intressant linje att följa kan vara att 

undersöka hur meningsskapandet kring stupade svenskar ser ut. 

För det andra antyder det meningsskapande jag analyserat också konturerna av ett svenskt 

soldatideal. En genomgående tendens är, som vi har sett, att skildra de svenska soldaterna som 

kvalitativt annorlunda än de soldater från andra nationer som förekommer i materialet. 

Serierna presenterar på så vis en bild av den svenske soldaten som mer demokratisk, moralisk 

och duglig än andra, dygder som förankras i metaberättelsens svenska kroppslandskap. De 

goda kvalitéer som de sägs inneha kan med andra ord härledas till diskursen om det svenska, 

meningsskapandet kring det nationella får så verkligen svensken att ta kropp och placerar 

honom (för den svensk som materialet visar upp är i snart sagt samtliga fall man) i konkreta 

situationer där hans svenskhet kan iscensättas mot den bakgrund som insatsen i Afghanistan 

erbjuder. Den roll som diskurser kring kön spelar i detta har jag inom ramarna för den här 

studien inte haft möjlighet att undersöka närmare. Jag tror emellertid att en studie som med 
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vidgat perspektiv tar sig an frågan skulle ha mycket att vinna på att väva in kön i analysen. 

Både det nationella och soldatrollen är i allra högsta grad omgärdade av föreställningar om 

vad kön är, vad det bör vara och vilka subjektspositioner som är möjliga att inta med kön som 

utgångspunkt. För en fortsatt studie av hur svenskhet och soldatrollen, mer övergripande 

svenskheten och kriget, möts och ger upphov till föreställningar och berättelser om svenska 

soldatideal torde det därför vara fruktbart att dels beakta den roll som kön spelar för detta, och 

dels försöka utröna vilka andra uttryck tolkningar av vad som definierar den svenske soldaten 

tar sig. Återigen tror jag att det vore fruktbart att undersöka hur kampen om definitionsmakten 

ser ut vad gäller frågan om vem den svenske soldaten är eller bör vara. Hur ser idealet ut så 

som det förmedlas av exempelvis Försvarsmakten? Vilka motberättelser existerar? På vilket 

sätt gör dessa olika tolkningar bruk av föreställningar kring svenskhet och kön? Vilken roll 

spelar föreställningar kring de andra (i Europa, i Västvärlden, i världen) för konstruktionen av 

sådana berättelser?  

Vad gäller den mer övergripande fråga jag ställde inledningsvis (Om, och i så fall hur, den 

svenska självförståelsen påverkas av och förändras genom skildringar som ställer svenskhet i 

relation till aktivt deltagande i väpnade konflikter.) återstår slutligen att konstatera att svaret, i 

den mån man nu kan tala om detta i bestämd form singularis, ännu ligger i framtiden. För att 

ta sig an den behövs flera olika former av material och därtill ett längre tidsperspektiv. 

Meningsskapandet kring svenskhet och krig under 1900-talets andra hälft är ännu relativt 

outforskat, inte minst i förhållande till svenskt deltagande i FN-ledda missioner utomlands. I 

det material jag har analyserat i den här uppsatsen har jag kunnat skönja vissa tendenser och 

antydningar till den töjbarhet som finns inbakad i metaberättelsens föreställningar om det 

svenska. Hela det nationella meningsskapandet som sådant tycks i någon mån präglas av 

sådan töjbarhet, då det, som Benedict Anderson påpekat, rör sig om en process av tolkning 

och omtolkning i syfte att konstruera en svenskhet som på en och samma gång gör dagens 

erfarenheter begripliga, gårdagens förståeliga och morgondagens förutsägliga. I detta ligger 

också en tendens att stryka över diskrepanser och motsägelser. I metaberättelsens skugga 

finns alltså andra tolkningar, begripliggöranden och berättelser om vad för slags nation 

Sverige är, om vad som präglar svenskarna och om vilken roll de har att spela i världen. För 

studier som ämnar vrida och vända på konnotationen mellan det svenska och krigsdeltagandet 

tror jag att det är viktigt att problematisera de dominerande berättelserna om svenskhet och 

titta närmare på vilka motsägelser som präglar, och har präglat, meningsskapandet kring de 

svenskar som valt att tjänstgöra utomlands, såväl idag som i det förflutna. 
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