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Abstract: 

 

Title: "There is a new sheriff in town and he is Swedish" - a qualitative study of the Swedish 

foreign missions in the Bosnia conflict and how the events were reported to civil Sweden. 

 

In this paper, a discussion and analysis on the Swedish participation  in the UN-

mission in the Balkan conflict versus the reporting from the Swedish news press 

Dagens Nyheter (DN) of the same action is held. From a ground in survey questions to 

Swedish soldiers that took part in the conflict ,what they thought of the conflict and 

what got reported back to the Swedish civilians via the press and their differences is 

later held. A question in the survey also treats what the soldiers think got changed in 

the Swedish Armed Forces due to their actions in the conflict and what the soldiers 

thought of the view in the 1990s, national and international, on the Swedish Armed 

Forces. This survey and the articles  from DN that is analyzed is the ground in this 

papers issues, discussion and results. The paper overall and later the analysis is based 

on a theory in Oral history taken of Malin Thor's previous researches in the field and 

also strengthened with other researchers in the same field of studies.  

 

The title to this paper is from the English press reporting about the Swedes taking 

charge of the UNPROFOR-mission in the Balkan conflict and is about the Colonel Ulf 

Henricsson, commander of the UN Nordic battalion (NordBat2) in central Bosnia and 

his firm hand and authority against the local warlords. Later the title went famous 

international and a lot of different newspapers used it as a headline when reporting 

about the Swedish soldiers acting aggressively and firmly towards the war-criminals 

when protecting civilians and their properties in Bosnia.
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1. Inledning: 
 

Under min uppväxt i Ronneby, Blekinge under 1990-talet så spenderade jag och mina vänner 

ständigt mycket tid med att leka krig i skogen, precis som de flesta barn ofta gjort. Att min far 

dessutom var soldat och man ofta fick vara med honom på jobbet på KA2 och 3.e 

amfibiebataljonen präglade givetvis mig som person och gav inspiration till lekarna. Detta 

mer än vad jag kanske själv tidigare insett och det gjorde mig ytterst intresserad av den 

svenska försvarsmakten. När jag var 18 år och det var dags för mönstring så hade den svenska 

regeringen precis lagt ner värnplikten och jag fick inte fortsätta till att göra grundläggande 

militär utbildning (GMU) och jag började istället tvivla på min framtid och vad jag skulle bli 

när jag blev "stor". Istället valde jag att bli gymnasielärare i Historia och nu sitter jag här och 

ska skriva examensarbetet i ämnet. En anledning till att uppsatsämnet och till att jag alltid sett 

upp till soldaterna i den svenska försvarsmakten är också på grund av den svenska 

mentaliteten för utlandsmissioner. Svenskar i generell mening verkar vara emot 

utlandsmissioner och ser på soldater som varit utomlands som barnamördare och kallblodiga 

"stridspittar". De soldater jag däremot mötte och såg på fars jobb under min uppväxt har varit 

de vänligaste och härligaste människorna jag någonsin känt och har varit tvärtemot vad den 

"vanliga" Svensson verkar tycka om soldater och utlandssoldater. Att det vid tiden jag och 

mina vänner lekte krig i skogen faktiskt existerade ett krig i Centraleuropa var inget jag var 

medveten om och än mindre att många svenska soldater deltog vid missionerna nere i 

Bosnien. I denna uppsatsen väljer jag att fokusera på just dem svenska soldaterna som var på 

utlandsmissionen i Bosnien under 90-talet och intervjuar dem för att höra deras historia om 

vad dem mötte där nere. För att sedan få en objektiv inställning till det hela så kommer jag 

också att undersöka vad som skrevs i den svenska pressen (DN) vid den tidpunkt som 

missionen började och fortlöpte och den svenska kontingenten anlände nere i Bosnien. Alltså 

hur konflikten och nyheterna nådde ut till svenska befolkningen som befann sig i Sverige 

gentemot vad de svenska utlandssoldaterna på plats i Bosnien upplevde. 
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1.1. Syfte:  
 

Syftet med denna uppsatsen är att undersöka följande frågeställningar som återfinns under 

frågeställnings punkten samt dels huruvida vardagen såg ut för de svenska soldater som var 

nere på mission i Bosnien under 90-talet i den så kallade Balkankonflikten. Uppsatsen 

kommer även att undersöka hur de svenskarna soldaterna upplevde konflikten, hur 

civilbefolkningen i landet reagerade gentemot den svenska kontingenten och konflikten i sig 

samt hur den svenska försvarsmakten förändrades av missionen. Även kommer det finnas ett 

fokus där uppsatsen undersöker soldaternas version och syn av upplevelserna jämfört med hur 

den svenska tidningen DN framställde händelserna för den svenska befolkningen vid 

tidpunkten. Detta för att det under krigstid ofta är just den svenska pressen som får som 

ansvar att förmedla vad som händer i ett krigsdrabbat område och det är i pressen som den 

svenska befolkningen får sin snabba information. Sammanfattat kan man säga att uppsatsen 

behandlar hur vardagen såg ut för soldaterna under konflikten samt hur upplevelserna 

uppfattades efter konfliktens slut.  Uppsatsen menar också att undersöka olika skeenden i 

konflikten där svenska styrkor var med och hur pass klimatet förändrades i området under 

tiden de svenska missionerna pågick. Uppsatsen kommer i slutet kortfattat föra en didaktiskt 

diskussion kring huruvida ämnet diskuteras och bemöts i de svenska skolorna och varför det 

kanske inte tas upp i klassrummet. Anledningen till att uppsatsens ämne faller på detta område 

motiveras med den relativt närliggande historiens bortfall i skolan och samhälle samt de 

svenska soldaternas behandling i det nutida svenska samhället. Att den svenska statsmakten 

inte har varit i krig sedan 1814 räknas idag som en fantastisk bedrift i världen och är något 

som det svenska samhället överlag är stolta över. I och med detta är det därför också svårt att 

motivera varför Sverige aktivt har skickat beväpnade trupper till en rad olika konflikter under 

1900-talet för det civila Sverige. Jag hoppas med denna uppsats lyckas få med soldaternas 

självsyn på sin medverkan och agerandet i en av de större beväpnade konflikterna i slutet av 

1900-talet och därför också på något sätt kunna förklara och diskutera kring Sveriges roll i FN 

och i humanitära insatser.  

 

1.2. Tidigare forskning:  
 

Just kring ämnet om de svenska soldaternas egna syn på missionerna nere i Balkan finns 

ingen tidigare forskning. Däremot så existerar det stora mängder tidigare forskning på bland 

annat själva konflikten i sig, utländsk forskning om hur soldater påverkats av 
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utlandsmissioner i sig och hantering av dessa påfrestningar samt andra missioner där svenska 

försvarsmakten har varit en del i FN-missionen, däremot så ligger fokuset i dessa som mest på 

konflikten i sig självt.  Det finns dock två rapporter skrivna av Fil.dr. Erik Hedlund på 

Försvarshögskolan där han har undersökt motivet
2
 samt självsynen

3
 hos soldaterna på de 

senare KS- samt FS-missionerna(KS= svenska Kosovomissioner & FS= svenska 

Afghanistanmissioner). Här diskuterar och undersöker Hedlund vad som får de svenska 

soldaterna motiverade till att de valde att göra utlandstjänst under KS- och FS-missionerna. 

Även rapporterar Hedlund om hur synen på sig själva under missionen var, där man antingen 

såg sig som fredsbevarare, krigare eller hjälparbetare där majoriteten svenska soldater angav 

att de såg sig själva som just fredsbevarande hjälparbetare motiverade av att hjälpa 

civilbefolkningen och att utveckla sig själva. Att anta är att det även under de tidigare BA- 

missionerna fanns en liknande mentalitet hos de svenska soldaterna och det kommer bli 

intressant att via enkätsvaren se om det finns samband till de senare svenska 

utlandsmissionerna och dess soldater. Anledningen till att det existerar mer utländsk forskning 

i ämnet har sin grund i att andra länder, som till exempel England, Tyskland eller USA har ett 

bättre system att ta hand om sina veteraner, men även ett generellt högre intresse för sin 

försvarsmakt och sina soldater bland sin civilbefolkning. Att göra en intervjubaserad uppsats 

med fokus på soldaternas samt samhällets syn på konflikten kan därav bidra till ämnet och till 

framtida forskare och dess undersökningar och forskning. Att det inte finns tidigare forskning 

kring de svenska soldaternas syn på konflikten tror jag tenderar falla på känsligheten kring 

ämnet överlag i det svenska samhället och enligt mig krävs det en förändring på synen på 

svenska utlandsveteraner till det mer positiva. Den tidigare forskning som existerar angående 

de svenska soldaternas hantering av tankarna kring missionen är en psykologisk undersökning 

gjord av Fritz Hammarström och Kristoffer Månsson vid  Umeå universitet under vårterminen 

2012
4
 och denna undersöker soldaternas psykiska hälsa och deras psykologiska utveckling 

som skett under de 18 år som gått sen Bosnienmissionen. Det existerar även viss forskning 

kring svenska soldaters psykiska förändring efter utlandstjänstgöring i Afghanistan och hur 

dessa ser tillbaka på sin mission. En av dessa är skriven av Maria Bourdo Ivarsson och Hans 

Osvalds på högskolan i Kristianstad där de undersöker hur de svenska soldaterna har upplevt 

en förändring i sin aggressionsnivå efter hemkomst från utlandstjänstgöring i Afghanistan.
5
 

                                                      

 
2
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:580071/FULLTEXT01.pdf 2015-05-05 

3
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:580073/FULLTEXT01.pdf 2015-05-05 

4
 http://www.ba03.se/Hammarstrom_och_Mansson_ba03_undersokning.pdf 2015-01-06 

5
 http://goo.gl/nU9haV 2015-05-20 
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Att också nämna här är att det innan BA01 missionen knappt fanns en tanke om soldaters 

psykiska välmående efter en mission och därför existerar det också ytterst lite forskning kring 

detta innan början av 2000-talet. Därför har det inte heller utkommit så mycket forskning 

kring tidigare FN-missioner i detta område. 

Utöver de ovannämnda examensarbetena så existerar det också ett examensarbete kring hur 

kvällspressen rapporterade kring fredsförhandlingarna i f.d. Jugoslavien och Dayton-avtalet 

under 1990-talet i Svensk samtid vilket gav bra information och hjälp till denna uppsats. Det 

examensarbetet är skrivet av Linus Nilsson och Johan Lydig vid den kulturvetenskapliga 

institutionen vid Linnéuniversitetet i Växjö i ämnet Historia under ht 2013.
6
  

 

Det existerar även en intressant studie vid namn Kosovokonflikten, medierna och 

medlidandet
7
 utgiven av Birgitta Höijer, Stig Arne Nohstedt och Rune Ottosen som kom ut 

2002 och gavs ut av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Denna studie behandlar vad 

nyhetsmedierna spelade för roll i samhället under konflikten i Kosovo 1999 och hur 

mediarapporteringen såg ut i Sverige vid tidpunkten och hur denna skiljde sig från andra 

länders rapporteringar. Det som för denna forskningen än närmre till denna uppsats är just det 

faktum att de valde att undersöka bland annat Dagens Nyheter när de i rapporten undersökte 

den svenska mediarapporteringen och till viss del kommer fram till samma resultat kring 

mediarapporteringen i svensk press.  Även undersöker de i rapporten vad det fanns för 

skillnader mellan mediarapporteringen kring Gulfkriget kontra Kosovokonflikten och vad 

NATO skulle kunna sprida för propaganda via mediarapporteringen som existerade. I och 

med rapportens undersökningar på hur media och journalister i de mer moderna väpnade 

konflikterna tenderar att fokusera mer på civilbefolkningens situation än på militärens 

inblandning i den så känns denna tidigare forskningen väl relevant till denna uppsats och dess 

resultat.
8
  

 

  

                                                      

 
6
 http://goo.gl/ygAI5e 2015-01-06. 

7
 Nohrstedt, Arne Stig. Höijer, Birgitta & Ottosen, Rune. Kosovokonflikten, medierna och medlidandet - Ett 

projekt om mediarapporteringen, propagandan och allmänhetens reflektioner. 2002. 
8
 Ibid 2002:7 
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1.3. Frågeställningar:  
 

 Hur såg de svenska soldaterna som var aktiva i UNPROFOR på händelserna i Bosnien 

jämfört med vad som rapporterades ut i svensk press vid tiden?  

 Kände de svenska soldaterna en mening med missionerna och såg de en skillnad på 

denna genom konfliktens och missionernas gång?  

 Hur förändrades synen på den svenska försvarsmakten under och efter 

Balkankonflikten? (sett ur ett nationellt perspektiv)  

 

 

1.4. Teori: 
 

Enkätfrågorna som presenterades för soldaterna som var med under BA- missionerna samt 

analysen av dessa baseras på teorier kring muntlig historia och just minnen från denna 

händelse som kan ses som en traumatisk del i soldaternas liv.  Ett opartisk anförande till 

soldaternas minnen och respons kommer alltså att föras där teorin är att soldaternas minne 

fungerar på det sätt att hjärnan selektivt väljer att komma ihåg minnen efter händelsen, desto 

större eller mer traumatisk händelse, desto mer väljer hjärnan att komma ihåg. Dessa minnen 

kan då leva kvar i flera decennier men kan dock alltså också endast vara fragment av det helt 

upplevda om hjärnan valde att sålla bort händelser vid händelsens riktiga tidpunkt.
9
 

 

Minnen konstrueras istället kontinuerligt, och denna process börjar i samma stund 

som händelser inträffar. Minnet är beroende av situationen, av vilka personer som 

delges minnet och inte minst av den samhälleliga kontexten inom vilket minnet 

aktualiseras. Det är ständigt föränderligt. I själva verket säger minnet litet eller 

inget om det förflutna som så som det utspelade sig i någon objektiv mening. 

Berättelser ur minnet kan alltså inte användas för att belysa historiska processer i 

syfte att ta reda på hur det egentligen förhöll sig, däremot för att säga någonting om 

samtida kulturella och samhälleliga förhållanden. Därför bör inte minnen användas 

för att besvara frågeställningar utan i stället i sig vara föremål för analys.
10

 

 

                                                      

 
9
 Kjeldstadli, Knut. Det förflutna är inte vad det en gång var. 2010:188,189. 

10
 Thor Malin, Hansson Lars (red.). Muntlig Historia. 2006:138 
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Det är med detta citat som jag väljer anfallsvinkeln till min uppsats och via denna teori som 

uppsatsen syftar att analysera soldaters minnen kring deras missioner i Balkanområdet 

gentemot hur pressen rapporterade det istället för att besvara frågeställningarna rent av 

soldaternas citat. Det är från Malin Thors resonemang kring muntliga källor som den här 

uppsatsens teori kommer att falla på, i en utgångspunkt från ovanstående citat. Muntliga 

källor, eller som det efter ett tag blir; minnen som berättas, är som sagt inte lämpliga för att 

besvara frågeställningar då tendensen i källorna är väldigt svåra att diskutera ur ett källkritiskt 

perspektiv, om man själv inte var aktiv vid händelsen som diskuteras vill säga. Därför 

kommer den här uppsatsens enkätsvar som är tagna från soldaters minnen kring händelserna 

vid missionerna i Bosnien, ligga för grund till analys gentemot de skriva källorna från 

artiklarna snarare än att besvara frågeställningarna helt rakt av. Till viss del kommer också 

livserfarenheten hos soldaten spela roll i dennes svar på enkätfrågorna, vilket i sin tur spelar 

ut en roll i diskussion och slutsats. En ung och kanske inte lika världsvan person, och med 

mindre utbildning inom det militära än en äldre, berest officer kan alltså ge ett mindre 

objektivt och utförligt svar på frågorna i uppsatsen och hade då i sin tur påverkat svaren till 

frågeställningarna. Ovanstående påstående är givetvis inte säkert eller sagt att det är på detta 

sätt men den samhälleliga normen tenderar att falla på detta sätt och bör därför tas i åtanke. På 

detta sätt motiveras också alltså uppsatsen att nyttja Malin Thors teori kring muntlig historia 

att just minnena från soldaterna bör ligga till grund för analys istället för direkta svar eftersom 

olika soldater kan ge just olika svar.
11

 Att även diskutera är att det finns en avtagande 

minnesprocess hos de flesta vuxna där minnet oftast sviker i det nyliga inträffade. Därför kan 

det som hände för 20 år sedan fortfarande finnas som ett aktivt minne hos soldaterna trots att 

de nu är äldre och anses vara mer "glömska" när det kommer till mer aktuella händelser. Detta 

kan dock även påverkas eller problematiseras genom någon traumatisk händelse i livet och 

bör tas i åtanke i analys av intervjuer och enkätsvar.
12

 Alltså kan minnet anses vara bättre 

kring en specifik händelse om denna just var av en traumatisk typ, vilket man kan anta att en 

utlandsmission och ett besök vid en krigszon är. Soldaternas minne kan alltså vara glasklart 

kring händelserna de upplevde på plats, för sig själva än något annat "vardagligt" minne som 

ligger närmre till dagens datum.  

 

                                                      

 
11

 Thor Malin, Hansson Lars (red.). Muntlig Historia. 2006:139 
12

 Thompson Paul. Det förgångnas röst - Den muntliga historieforskningens grunder. 1980:115 
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Att även diskutera är artiklarna och den roll som media och press spelar i samhället, dels 

under 1990-talet men också hur detta har utvecklats i och med dagens allt mer uppkopplade 

samhälle där allt endast är några knappklick bort. Vad har media och just pressen för makt i 

samhället och hur kan de styra mottagandet hos läsarna. Från det att man i USA under 

Vietnamkriget rapporterade i princip alla händelser, oavsett groteskheten i det, så insåg man 

snart ifrån staten och militärens håll att det ej är direkt önskvärt att det civila samhället helt 

vet om vad som sker i en konflikt då detta i hand kan påverka hur konflikten faktiskt slutar. 

Därför kom det efter Vietnamkriget inte att göras några mer direkta tv-sändningar eller 

liverapporteringar från strider ur västvärldens konflikter utan det snarare blev 

utrikeskorrespondenternas roll att rapportera till pressen vad som skedde i konflikterna. Även 

kom det, som tidigare nämnt, att ske en förändring överlag i mediarapporteringen där fokuset 

gick ifrån själva kriget och "slagen" till civilbefolkningen och dess misär
13

. Den makt media 

har samt för över rapporteringen kring händelser kommer alltså att falla under en maktteori 

kring journalism i pressen och som en teori kring hur media kan påverka läsarna. Eftersom 

den handling som journalister utför också kan tolkas som propagandaverksamhet och har en 

ofantligt "makt" i hur händelser rapporteras och mottags hos civilbefolkningen så gäller det att 

vara försiktig i rapporteringen. I boken Massmedier - Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern
14

  så diskuteras även etermediernas objektivitet och dess partiska anförande i 

rapporteringar. Här presenterar statsvetaren Jörgen Westerståhl en tolkning på medias 

objektivitet där fyra huvudkrav finns på rapporteringar av nyheter i media. Dessa fyra 

huvudkrav på nyheter är; Sanning, Relevans, Balans och Neutral Presentation och om inte 

dessa fyra huvudkrav möts så anses nyheten och rapporteringen vara opålitlig eller vinklad 

och kan alltså påverka läsarnas (i detta fall civilbefolkningen i Sverige) syn på hur händelser 

och antaganden i en konflikt genomförs.
15

 Om en försiktig och objektiv approach ej tas kring 

mediarapporteringen så kan denna makten media har, ofriviligt påverka politiska rörelser och 

civilbefolkningens uppfattning kring, till exempel Balkankonflikten. Det är därför också av 

största vikt hos militären att just "sköta" sig och följa de regler som FN har satt kring 

krigsföring och fredsbevaring eftersom media annars kan påverka synen kring en 

försvarsmakt eller dylikt om misstag eller aktiva brott har begåtts. Eftersom 

propagandaverksamhet är något som även sköts av just de stridande faktorerna för egen 

                                                      

 
13

 Nohrstedt, Arne Stig. Höijer, Birgitta & Ottosen, Rune. Kosovokonflikten, medierna och medlidandet - Ett 

projekt om mediarapporteringen, propagandan och allmänhetens reflektioner. 2002:7 
14

 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. Massmedier - press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 

2008. 
15

 Ibid. 2008:258. 
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vinning så är det här journalistikens roll att ställa sig neutral för att slippa få spela rollen som 

"propagandakatalysator" och för att endast vara nyhetsrapporterande.
16

 Den makt 

mediarapporteringen har speglas alltså dels i journalistikens egna arbete och rapportering samt 

militärens och staternas agerande då dessa på så vis just "tvingas" till att följa reglerna i 

konflikter. Därigenom har västmakternas censur kring sin krigsföring till press och media lett 

fram till att det de rapporterar till journalister görs via "ett överflöd av fakta" och på så sätt 

kan dölja negativa händelser i kopiösa mängder av material.
17

 På detta sätt kanske vissa av 

händelserna i Balkankonflikten rapporterades dolt, vilket i sin tur ledde till bortglömmandet 

av svenska soldaterna i missionen då ett överflöd av information gavs till pressen. Detta är ju 

dock endast en teori som appliceras på de svenska artiklarna i analysen. 

 

1.5. Metod: 
 

Uppsatsen kommer att bygga kring enkätsvar som ges av svenska soldater och deras 

upplevelser kring missionerna de genomförde i Bosnien under 1990-talet. Själva enkäterna 

kommer att genomföras med anonymitet i fokus, dels för etiska frågor samt för själva fakta 

och soldaternas skull. Därefter kommer enkätsvaren sammanställas och jämföras för att få 

fram ett resultat som kan analyseras och granskas närmre utifrån frågeställningarnas 

perspektiv. Att nämna är också att efter mottagna enkätsvar från respondenterna så 

informerades dessa över mejl eller sms att deras svar skulle komma att raderas efter uppsatsen 

fått godkänt, just för deras anonymitet. Däremot kommer de citat som nyttjas i uppsatsen att 

refereras till och detta med hjälp av alibin som gavs till soldaterna. Soldaterna som besvarade 

dessa enkätfrågor är soldater som är medlem i veteranförbund och dessutom gamla kontakter 

till mina egna och min fars kontakter inom den svenska försvarsmakten samt gamla 

arbetskamrater till dessa som alla tjänstgjorde i någon utav de fem första BA-missionerna. 

Urvalet kring vilka soldater som kontaktades motiveras då med att igenom en pålitlig 

enkätställare i respondenternas ögon så bör också deras svar vara mer sanningsenligt och de 

vara mer öppna sett till frågorna som ställdes till dem.  

Själva enkäterna kommer att genomföras på ett kvalitativt plan med en semistrukturerad plan 

och även sammanställas så, detta då personliga känslor genom intervjuerna matchas bäst på så 
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sätt och därigenom också går att analysera gentemot frågeställningarna.
18

 Att framställa och 

jämföra svaren på ett kvantitativt sätt hade missgynnat uppsatsens syfte att se på soldaternas 

och konfliktens upplevelser och man hade lätt kunnat missa fakta om man fokuserade på att 

jämföra med en kvantitativ metod. Givetvis kan det vara så att minnet sviker bland 

respondenterna såhär cirka 22 år efter missionernas start men soldaterna fick instruktioner att 

svara så sanningsenligt de kunde. Som tidigare nämnt så finns kan det även vara så att 

eftersom missionen var en sådan stor och till viss del traumatisk del i soldaternas liv så kan 

detta minnet har etsat sig fast hos respondenterna på enkätfrågorna och därmed vara väl 

valida. Att äldre människor har ett sämre och kortare närtidsminne har diskuterats men ofta så 

finns minnen kvar från deras ungdomsår och som ovan nämnt, mer traumatiska delar i livet.
19

 

Validiteten kring enkätsvaren diskuteras utförligare senare i uppsatsen.  Det som är viktigt att 

tänka på när man skriver frågorna till en kvalitativ intervju är att låta frågorna gå i olika 

riktningar och ge intervjupersonen chans till att besvara frågorna så utförligt och detaljerat 

som de kan för att få bästa resultat möjligt till den kvalitativa undersökningen som förs i 

uppsatsen.
20

 Inte heller får de givna frågorna, i antingen enkätfrågor eller raka intervjuer ges 

på ett sådant sätt att de leder den svarande i en riktning utan de måste vara så objektiva och 

öppna som möjligt. Detta eftersom uppsatsen inte bara använder källorna till analys och 

tolkning utan är med och skapar källorna i en mening så är det tidigare sagda än viktigare för 

att frågeställningarna besvarade på rätt sätt.
21

 Att även inse är att respondenterna kanske inte 

alla har samma uppfattning kring missionerna och konflikten i sig så därför går det inte heller 

att ställa allt för öppna frågor till dem med risk för att det inte alls blir svar nog till 

frågeställningarna. Om uppsatsen hade baserats på rena intervjuer där tid hade spenderats med 

varje soldat så hade givetvis svaren sett annorlunda och ut och hade troligtvis varit mer 

djupgående. Även hade frågorna kunnat att anpassas under tiden som intervjun ägde rum och 

därmed också matchat frågeställningarna bättre. I och med avgränsningarna så kom däremot 

enkätfrågor att vara smidigare och fanns som alternativ till en väldigt stabil forskningsgrund 

ändå. I och med enkätsvaren så är det också viktigt att hos uppsatsskrivanden reflektera över 

om respondenterna har anpassat, avgränsat och strukturerat svaren till frågorna i enkäten eller 

om detta är det aktuella sett som respondenten själv ser på händelserna och det undersökta.
22
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1.6. Material: 
 

Det material som kommer användas i uppsatsen har samlats bland annat från 

universitetsbiblioteket i Växjö, från en egen samling av militärhistorisk litteratur, från 

intervjuer av svenska soldater, samt från dokumentärer som ligger ute på youtube.com, bland 

annat en som gavs ut av BBC som heter "The death of Yugoslavia"
23

 och en som heter 

"Tango Lima - Kriget i Bosnien"
24

 som är samlat material av soldaterna som var på 

missionen. Även finns det en upplagd dokumentär på Sveriges radio P3
25

 som byggs på bland 

annat intervjuer av BatC Ulf Henricsson samt utrikeskorrespondenten Johanne Hildebrandts 

material. Även nyttjas boken "Balkan - folk och länder i krig och fred" vid ett tillfälle för att 

stärka bakgrundsmaterialet. Utöver detta så kommer uppsatsen även behandla några 

tidningsartiklar från samtiden som Bosnienkonflikten existerade och dessa kommer tas från 

Dagens Nyheter. Den litteratur som används kring metoder och teorier baseras främst på 

sökordet "Muntlig historia" och främst då Malin Thors böcker. Utöver detta nyttjas Alan 

Brymans bok "samhällsvetenskapliga metoder"
26

 för att lära kring metoder baserade på 

intervjuer samt Paul Thompsons bok "Det förgångnas röst - Det muntliga historieforskningens 

grunder" för att stärka materialet kring de teorierna att minnen från förr inte behöver förgås 

lika lätt som närliggande minnen .
27

 Även läggs det in en källkritisk och diskuterande del från 

Knut Kjeldstadlis bok "Det förflutna är inte vad det en gång var" där en diskussion kring 

minnen och dess selektiva direkta upptagande vid händelsen sker.
28

   

För att ge uppsatsen, analysen och frågeställningarna en objektivitet kring ämnet så krävdes 

det iallafall en rad olika enkätsvar av enskilda soldater med deras personliga syn på 

händelserna och pressens rapportering, däremot så kan det inte heller ges alldeles för mycket 

plats för svaren på grund av platsbrist, därför fick jag i slutändan sammanfatta alla enkätsvar 

från respondenterna och föra diskussioner kring dessa för att få bäst uppgifter och material till 

uppsatsen, analys och frågeställningar. Detta skedde på det sätt att uppsatsen sammanfattade 

alla 26 enkätsvar och ges som sagt nedan i sammanfattade former. Som nämnt i metoddelen 

så kommer enkätsvaren från kontakter till kontakter som tjänstgjort inom den svenska 

försvarsmakten och som är medlemmar i diverse veteranförbund och därigenom var aktiva i 
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tjänst under diverse delar av Balkankonflikten och de svenska BA-missionerna. Citaten som 

finns med i resultatdelen av uppsatsen kommer att refereras till med hjälp av alias som gavs 

till respondenterna och är alltså inte respondenternas riktiga namn då anonymiteten var ett 

krav av vissa respondenter samt av moraliska och etiska ståndpunkter i uppsatsskrivandet. De 

anonyma namnen som gavs till de svenska soldaterna baseras på den svenska försvarsmaktens 

stavningsalfabet, alltså Adam, Bertil, Ceasar och så vidare. 
29

 

 

Avgränsningen till valda tidningsartiklar gjordes på det sätt att ett sökord nyttjades för att få 

fram artiklar från och med svenska missionens start ,med sökord UNPROFOR så hittades 

materialet via DN:s arkiv. På grund av viss platsbrist samt väldigt likt material i artiklarna så 

analyserades en artikel ungefär var sjätte månad mellan hösten 1993 till hösten 1995 då 

Dayton-avtalet skrevs på och Jugoslavienkrigen kom till ett slut. Även så analyserar uppsatsen 

några av de artiklar som är skrivna även mellan detta tidsspann, med mest berörande material 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Att nämna är att många av artiklarna som fanns 

utlagda i DN:s arkiv endast var korta notiser eller också helt orelevanta till det som uppsatsen 

ämnar att undersöka. Därför begränsades tidningsmaterialet kraftigt redan där. Ovan nämnda 

urval gjordes alltså för att få ett större material att diskutera kring i slutsatsen än om endast 

tidsbelagda urval hade gjorts och att förklara är att nästan alla av de 387 har gåtts igenom men 

de som gav mest material är också diskuterade nedan. Av de 387 publicerade artiklarna i 

sökresultaten så var också drygt 100 sökresultat publicerade innan eller efter den svenska 

kontingentens inblandning och var därför inte heller att föredra till analys. 

Sammanfattningsvis kommer det alltså att analyseras sex artiklar som skrevs kring konflikten 

med jämna mellanrum som det samtidigt fanns svensk mission inblandat i konflikten och 

därav försöka få en någorlunda helhetsbild kring pressens rapportering av konflikten men 

även artiklar med viktiga händelser omnämna utöver ovannämnda tidsspann kommer 

analyseras. Anledningen till att det är just DN som kunde leverera artiklarna kontra andra 

tidningar är att det var endast DN som hade kvar sina artiklar som publicerades innan 2000-

talet. Alla andra svenska morgontidningar och annan press hade alltså vid millennium skiftet 

nollställt sina arkiv och kunde därmed inte bidra med material.  Också motiveras valet av just 

DN med det faktum att de förklarar sig som partipolitisk obundna och kan därigenom 

                                                      

 
29

 Försvarsmakten, Högkvarteret. SoldF - Soldaten i Fält 2001. 2001:468 



 

14 

 

förväntas ge en representativ och "politisk korrekt" bild av den svenska mainstream-

journalistikens syn på Balkankonflikten.
30

   

Att dock nämna och lägga vikt vid är att alla artiklar som publicerades och som ligger ute på 

DN via sökordet UNPROFOR har gåtts igenom och lästs igenom samt analyserats för 

resultatet i denna uppsats. Därefter har de artiklarna med mest relevans och information valts 

ut för att bestyrka rapporteringen kring Bosnienmissionen till det civila Sverige. Det är alltså 

därefter som avgränsningen kring "en tidning var sjätte månad" gjordes, dock så har också de 

övriga artiklarna lagts till vid senare tillfälle för att än mer stärka nyhetsrapporteringen kring 

händelserna och skapa en mer objektiv syn på nyhetsrapporteringen. 
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2. Bakgrund: 
 

För att få en förståelse till enkätsvaren, pressens tryckeri samt uppsatsen syfte så är det bäst att 

ge en bakgrund kring hela konflikten i Balkanområdet, men främst med fokus på den konflikt 

som ägde rum i Bosnien samt en bakgrund kring den svenska försvarsmaktens och FN:s 

beslut att gå in och hantera konflikten.  

I denna uppsats tudelas alltså bakgrunden för att få en större förkunskap till enkät- och 

tidningsanalys delen som kommer senare i uppsatsen. 

 

Konflikten i Bosnien är endast en del i de jugoslaviska krigen som var en serie med väpnade 

konflikter och fullskaliga krig mellan åren 1991 och 1999 i områdena som tidigare hade 

infattat Jugoslavien. Man brukar säga att man måste förstå det komplexa material som låg 

grund till kriget i hela f.d. Jugoslavien för att man ska kunna förstå det krig som senare kom 

att drabba just Bosnien & Hercegovina.
31

 De stridande i det jugoslaviska krigen var de olika 

delarna som fanns infattade i Jugoslavien under tidigare år och var Kroatien, Bosnien och 

Hercegovina, Slovenien och folkrepubliken Jugoslavien. Man brukar säga att de jugoslaviska 

krigen agerar som ett samlingsnamn för de krig som ägde rum i folkrepubliken Jugoslavien 

och man kunde långt innan konflikten ägde rum se spår av den kommande konflikten.
32

 Detta 

genom att bland annat analysera den långa och djupa ekonomiska kris som hade drabbat 

Jugoslavien under 1980-talet, inte heller hade något land så stora regionala skillnader i 

levnadsstandard eller så multinationella skillnader som Jugoslavien under 80-talet.
33

 I och 

med det kalla krigets avslut och Sovjetunionens fall så kom inte heller befolkningen i det 

gemensamma Jugoslavien ha något riktigt säkerhetspolitiskt skäl till att hålla samman.
34

 Till 

slut så kom landet att hamna i inbördeskrig och år 1991 så bröt kriget i Slovenien ut, Kroatien 

var i väpnad konflikt mellan 1991-1995, Bosnien och Hercegovina låg i krig mellan 1992-

1995 och Kosovo hade en konflikt som ägde rum mellan 1998-1999. Utöver detta så kom 

även en del NATO-kampanjer att innefattas i de jugoslaviska krigen och då syftar man på de 

bombningar som utfärdades 1995 och 1999 utav FN.
35

 Efter 1992 kom FN att sända 

stödtrupper till just Bosnienkonflikten och efter 1995 kom NATO att ingripa i hela det före 

detta Jugoslaviska området. En av anledningarna till att konflikten existerade var den spända 
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stämning som existerade mellan olika folkgrupper i landet och de alla ville ha egna länder 

med egen självständighet. Efter det att Slovenien och Kroatien i fria val i april 1990 hade 

blivit av med de kommunistiska och sovjetvänliga partierna så kom redan nu Bosnien 

&Hercegovina att hamna i kläm mellan de två ovannämnda länderna. Detta efter att bland 

annat Serbiens socialistiska president Slobodan Milosevic och Kroatiens nationalistiska 

president Franjo Tudjman  träffats i mars 1991. På denna träff så ska dessa två presidenter ha 

kommit överens om att genomföra en delning av landet Bosnien & Hercegovina till sin egna 

vinning efter det att man förstått att den tidigare jugoslaviska federationen skulle splittras. 

Den serbiska regeringen hade vid upplösningen av federationen , i början av 1990-talet, krävt 

att de områden som fortsatt ville förbli inom den skadade och ack så obefintliga jugoslaviska 

federation skulle få vara detta och de som ej var med i "federationen" var fiender för denna. I 

linje med detta hade man stött serberna i ett slag om Krajina och lät dem få kontroll över 

området som hade förklarat sig själva autonoma i slutet av 1990 och därav så blev även 

Bosnien & Hercegovina mer hotade.
36

 Området som var Bosnien kom sedan att drabbas av 

konflikt som en direkt följd av upplösningen av Jugoslavien samt de etniska motsättningarna 

som fanns i landet samt det utomstående hotet från Serbien och Kroatien.
37

 De ytterst 

stridande parterna i konflikten i Bosnien var mellan separatistiska Bosnienserber, 

Bosnienkroater och Bosniaker och striderna i Bosnien började den 5 april 1992, samma dag 

som Bosnien & Hercegovina utropade sin självständighet.
38

 Trupperna i de olika lägren fick 

stöd, på både ett militärt och politiskt plan, av Serbien respektive Kroatien och man räknar 

med att cirka 57 000 soldater dog och cirka 39 000 civila fick sätta livet till i vad som idag 

sammanfattas i Bosnienkonflikten och vad som även idag räknas som en etnisk rensning och 

ett folkmord.
39

 

 

När Jugoslavien splittrades och man på ett internationellt plan insåg vidden på problemet i 

Balkanområdet så ställdes FN återigen inför ett problem, ett problem som de alltid ställs inför 

när det bryter ut konflikter i världen. Något som omvärlden verkar tro och speciellt 

civilpersoner i fråga är att FN:s större eller rent av största del i sin verksamhet är att utföra så 

kallade "Fredsbevarande operationer". Faktum är att FN har utfört en del sådana men 

ingenstans i FN:s stadga så står det nämnt om detta ska utföras och man ställs ständigt i 
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problem mot detta. De "fredsbevarande operationerna" som har skett i världen genom 1900-

talet är snarare ett resultat av en historisk utveckling och säkerhetspolitisk spänning och 

exempel på detta är till exempel FN:s ingripande i  Korea på 50-talet och Kongo på 60-talet.
40

 

Det kalla kriget ledde till ett dödläge i FN:s säkerhetsråd och den gamla stadgan sattes till viss 

del ur spel och FN-diplomater och tjänstemän improviserade ihop en formel för agerande i 

konfliktområden. Detta kom senare att kallas just för "fredsbevarande operationer" och i och 

med bland annat Folke Bernadottes insatser i Palestina och Dag Hammarskjölds agerande i 

mellanöstern på 1950-talet och i Kongokonflikten på 1960-talet har detta uttryck blivit en 

informell svensk nisch. Tillsammans med de andra nordiska länderna, Kanada samt ett få 

antal andra stater har vi i Sverige blivit en stor aktör i att sända just hjälptrupper och 

observatörer till FN:s operationella uppdrag. 
41

 

När konflikten i Bosnien satte fart under 1992 så kom Sveriges regering att ta beslutet om att 

skicka ner en fredsbevarande styrka till området relativt snabbt. Man kom att bestämma sig 

om att skicka ner en styrka på cirka 800 man vid hösten 1993 och dessa skulle komma från 

pansarförbanden P2, P4 och P10, allt som allt skickade man i den första Bosnienmissionen 

ner en bataljon bestående av tre pansarskyttekompanier och ett stab- och trosskompani. Man 

kom också att öka truppantalet som skulle skickas ner till cirka 1000 man. Denna svenska 

bataljonen tillsammans med ett danskt pansarkompani och ett norskt fältsjukhus bildade den 

nordiska missionsstyrkan NordBat2, medan enskilt den första svenska missionen fick namnet 

BA01. NordBat2 var i sin tur en del i den FN-ledda styrkan UNPROFOR som fanns i Bosnien 

mellan 1992 till 1995. Bataljonschef vid den första svenska missionen var Ulf Henricsson och 

han kom att göra väldigt stort avtryck på dels de andra ländernas kontingenter där nere men 

även på de stridande parternas ledare.
42

 Ulf Henricsson kom att skapa ett ryckte om sig och 

den svenska kontingenten som en väldigt stark och pålitlig styrka som vägrade att ge vika för 

de olika militanta ledarnas krav i området och en stark disciplin i alla händelser som ägde 

rum. Enligt Ulf så räckte det inte alltid till med ord utan man var tvungen att sätta hårt mot 

hårt för det var endast det som funkade mot de rebeller som man mötte där nere.
43

  

 

Daytonavtalet kom att bli slutskedet för själva Bosnienkriget och var ett rent fredsavtal mellan 

Bosnien och Hercegovina, Jugoslavien och Kroatien som skrevs på i Paris den 14 december 
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1995. Anledningen till namnet är att själva avtalet förhandlades fram i Dayton i USA under 

november månad samma år. Tack vare avtalet så kom de olika insatserna i Balkan att få en 

annan innebörd och i förhandlingarna så fanns bland annat krav på ett upprättande av en 

NATO-ledd fredsstyrka i Balkanområdet, en uppgörelse kring dragandet av ny gränser i de 

olika stridande parternas områden samt nya författningar i länderna och rätten för flyktingar 

att återkomma till sina före detta områden. Efter Daytonavtalet så kom de svenska 

missionerna att få en mycket lugnare innebörd och gick från i stort sett vara krigsförande 

missioner till implementerings- (IFOR) och stabiliseringsmissioner (SFOR).
44

  

 

De olika missionerna där Sverige har skickat ner soldater ur bataljoner eller bevakare eller 

liknande humanitärarbetare till Bosnien är sammanlagt 56 gånger, dock är det endast som sagt 

de fem första som undersöks då det var i dessa missioner som det fortfarande var ett aktivt 

krig i Bosnien och de svenska soldaterna kom i strid och därmed också berörs ytterligare av 

frågeställningarna. BA01 sammanfattades ovan med vad denna innebar och nedan 

sammanfattas resterande fyra BA-missioner innan Daytonavtalet trädde i kraft. 

BA02 som kom ner till Bosnien i april 1994 och därmed avlöste BA01 var en bataljon uppsatt 

med soldater som tjänstgjorde vid I4 i Linköping och med fortsatt hjälp av danska 

stridsvagnskompanier och norska sjukvårdssoldater arbetade med att upprätta fred och hjälpa 

civilbefolkningen i landet. Bataljonen BA02 kom att under sin tjänstgöringstid hamna i en del 

eldstrider där de var tvungna att besvara eld för att dels skydda sig själva samt 

civilbefolkningen, BA02 fanns på plats ända fram till oktober 1994 och avlöstes senare av 

många soldater som redan hade varit på plats. BA03 kom att bestå av soldater från P4 och 

kom därigenom, som tidigare sagt, också att ha många soldater med sig som redan hade gjort 

en mission nere i Bosnien under BA01 tiden. BA03 var aktiva i Bosnien mellan oktober 1994 

till mars 1995 och gav sedan i april 1995 över ansvaret till BA04 där soldaterna var plockade 

från P2 och P7 och även denna bataljonen bestod av en hel del rutinerade soldater från BA01 

missionen. Det var under BA04 som den svenska kontingenten kom att upptäcka det folkmord 

som hade skett i Srebrenica och som idag klassas som folkmord. Soldaterna fick även hjälpa 

till att städa undan efter detta hemska övergrepp och fick ta emot och hjälpa enorma 

flyktingströmmar till följd av massakern. Den sista BA missionen ägde rum mellan oktober 

1995 till april 1996 och det var under denna missionstid som FN släppte ansvaret för 

fredsbevarandet och NATO gick in och tog över det huvudsakliga ansvaret. Även var det 
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under BA05 som missionerna gick från UNPROFOR till de såkallade IFOR och senare 

SFOR.
45
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3. Resultat:  
 

3.1. Enkätfrågorna:  
 

De frågor som ställdes till soldaterna såg ut på samma sätt som de nedan och frågorna ombads 

att bli besvarade på bästa möjliga sätt soldaterna kunde. Utöver detta så informerades de om 

att undersökningarna kom att bli totalt avkodade och anonyma för att de inte skulle kunna bli 

uppsökta i efterhand eller att det skulle bli problem med etiska frågor i uppsatsen. 

Sammanlagt så fick uppsatsen in 26 enkätsvar, men de flesta gav väldigt lika, om inte samma, 

svar. Därför så har jag i sammanfattningarna tagit ut den information som främjar uppsatsen 

mest och ger mest kontrast och objektivitet till frågeställningarna. Intervjuerna sammanförs 

nedan efter frågornas ordning och jämförs sedan med tidningsartiklar som kom ut vid 

missionernas tidpunkt för att jämföra hur pass soldaternas verklighet såg ut jämfört med hur 

konflikten rapporterades till den "vanliga" svensken vid tidpunkten.  Det dokument som 

skickades ut till soldaterna med instruktioner samt nedanstående frågor återfinns i bilaga 1 i 

denna uppsats.
46

 Nedan följer de frågor soldaterna fick svara på samt deras sammanfattade 

svar dessutom så gavs det i slutet av intervjun plats för diskussion eller övriga kommentarer. 

Varje fråga kommer att presenteras för sig varav svaren från varje soldat följer sammanfattade 

efter frågan, dessa svaren är tagna direkt från soldaterna men sedan sammanfattade av 

uppsatsskrivanden. Anledningen till att svaren kommer sammanfattade direkt efter varje fråga 

är för att som läsare kunna en enklare överblick kring frågor respektive svar från soldaterna 

istället för att sitta och bläddra fram och tillbaka. Citaten kommer även att som tidigare 

nämnts att refereras till med hjälp av anonyma alias baserat på den svenska försvarsmaktens 

stavningsalfabet.
47

 

 

 Vilka av Bosnienmissionerna var du på? Hur gammal var du på de missionerna du 

deltog i samt vad hade du för rang och i vilket vapenslag har du din militära 

utbildning? 

 

Av de sammanlagda respondenterna så var medelåldern under missionstiden 27 år. De 

flesta hade någon slags vidareutbildning inom den svenska försvarsmakten och de 
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flesta var av högre grad än fänrik men en del av de utfrågade var även meniga 

soldater. Av de sammanfattade enkäterna så var det 14 soldater som var aktiva under 

både BA01 och BA02 samt 9 stycken som var aktiva i BA03-missionen. Endast tre av 

de utfrågade personerna var aktiva i BA05 och dessa hade då en större roll i den 

logistiska flytten mellan BA-missionerna till IFOR (Implementation force) och SFOR 

(Stabilisation force) tjänsterna.  

De olika soldaterna hade befattningar som ovan nämnt krävde vidareutbildning och 

dessa innefattade bland annat pansarsskyttesoldater, signalister och 

stridsfordonsförare. Alla dessa tjänsterna var alltså väldigt delaktiga vid de olika 

händelserna som skedde under balkankonflikten och av de 26 respondenterna så vart 

det endast två som ej var i stridande tjänst. Majoriteten av de utfrågade hade sina 

utbildningar på just de svenska pansarförbanden P2, P4 och P10, men vissa av 

soldaterna hade gjort sin utbildning på K3 som är ett kavalleriförband som även har 

jägarutbildning. Vissa av soldaterna berättar även att de var aktiva i senare BA- 

missioner som ägde rum efter Dayton-avtalet. Deras respond på enkätfrågorna sade de 

själva främst fokuserade på deras första BA- missioner i bland annat BA01 och 02 då 

det i till exempel BA09, BA10 och BA99 i princip var fred i området och därför inte 

heller bidrar så mycket till denna uppsatsens material.  

 

 Vad hade du som soldat för slags förväntningar på dig själv samt på missionen i sig 

innan du åkte ner? Vad hade du för slags förkunskaper kring konflikten innan du åkte 

ner?  

 

Av de utfrågade soldaterna så kunde man se ett ganska tydligt mönster av en vilja att 

utvecklas samt att få en kvittens på de kunskaper och erfarenheter man redan lärt sig 

inom försvarsmakten. Även fanns det en röd tråd av medmänsklighet och en vilja av 

att kunna förändra situationen till det bättre. Många av de utfrågade soldaterna hade 

också en liten tanke om att bevisa sig på den internationella planet och visa upp den 

svenska försvarsmakten på ett positivt sätt. Alltså kan man se en ganska hög förväntan 

på sig själv samt den svenska kontingenten redan innan de hade åkt ner på missionen. 

Frågan är bara hur denna kom att förändras med tiden, vilket besvaras i de andra 

enkätfrågorna. Att även nämna här är att soldaterna verkade ha en syn på sig själva att 

de genomförde missionen för att bekräfta sig själva och sin utbildning och att ett fokus 
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på en fredsbevarande och humanitär insats existerade. Detta på samma sätt som 

diskuterades av Fil.Dr. Erik Hedlund i den tidigare forskningen.
48

 

 Hela teamet fick en gedigen repetition/utbildning i ”soldatkunskaper” men framförallt 

inom samverkansuppgiften (historia, statsskick, politiska organisationer, religiösa 

organisationer m.m.) vilket innebar att soldaterna var väl rustade inför uppgiften såväl 

kunskapsmässigt som mentalt. Till detta bidrog också i stor utsträckning 

teammedlemmar som hade varit på mission tidigare. Deras erfarenheter bidrog till att 

förbereda övriga. Vissa av de svarande soldaterna medger i sina enkätsvar att de var 

trötta på "vardagslivet" i Sverige och att de efter genomförd värnplikt var intresserade 

av ett "äventyr". Många av soldaterna var alltså sugna på att vara, som de uttrycker 

det; "soldater på riktigt, men inget kunde ändå riktigt förbereda en på hur krig 

egentligen är och vad det gör med människor."
49

 

 

Många av soldaterna rapporterar också om att de som medmänniskor hade en 

förväntning på sig själva att också få med sig alla sina kamrater hem på ett säkert sätt. 

Detta skulle de genomföra genom att vara bra pålästa i situationerna som kunde 

komma att inträffa på plats samt att genom träning, träning och åter träning lyckas bra 

med missionen och som sagt komma hem helskinnade med hela sitt kompani.  

   

Jag hade höga förväntningar på mig själv att kunna lösa de ställda uppgifterna på 

ett bra sätt, samt att få alla mina soldater med mig hem när missionen väl var slut. 

Jag läste en hel del själv om konflikten samt talade med bekanta och vänner som 

hade sina rötter i f.d. Jugoslavien för att få en bättre bild på seder, livet och 

geografin på plats.
50

 

 

 Blev bemötandet där nere så som du hade förväntat dig och förändrades det psykiska 

klimatet med tiden? I så fall på vilket sätt? (Detta från både din, den svenska 

kontingenten och civilbefolkningens sida.) 

 

När jag åkte ner första gången var det fortfarande inbördeskrig så jag skulle säga att 

ja, vi blev bemötta på det sätt som jag hade en bild av att vi skulle bemötas på. 
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Bemötandet skiftade fram och tillbaka över tiden fram och tillbaks beroende på vad 

och när vi gjorde saker. Det fanns perioder då samtlig FN-personal tvingades vara 

kvar på camperna och då vår Freedom of Movement kraftigt begränsades, ofta var 

detta i samband med olika former av offensiver eller vid något tillfälle när FN gjort 

något som gick mot parters egna agenda. Platsen där vi upprättade vår camp och 

hade vårt kompanis Area of Operations var helt ny och FN hade inte tidigare varit 

närvarande där med beväpnad trupp, detta skapade lite spända situationer vid olika 

tillfällen över hela missionstiden. På andra sätt var bemötandet väldigt öppet 

speciellt då vi är i kontakt med människor som tvingats på flykt och/eller 

människor som fått hus och hem förstörda. Problemet var ibland att alla i en by 

kanske inte var nöjda med att FN rörde sig där varvid vi inte sällan blev beskjutna. 

När det gäller mig själv så ändrades inställningen till just sådana eller liknande 

händelser. I början intogs skydd och korrekta åtgärder vid beskjutningar som 

egentligen inte var så nära, men allt eftersom missionen gick så trubbades man av 

och vidtog inte samma åtgärder förens eldgivningen var nära inpå eller till och med 

rakt på. Ett annat sätt som min inställning ändrades under missionerna var att jag 

ibland kunde känna att jag i början var väldigt öppen och glad mot 

civilbefolkningen men efterhand tröttnade på dessa. Detta då jag fick ett intryck av 

att vissa var falska och gjorde saker eller förhandlade om saker för sin egen vinning 

trots att de skulle företräda flera människor i staden eller området.
51

 

 

Många av de tillfrågade soldaterna hade en ganska spänd och till viss del orolig 

förutfattad mening innan det att de blev briefade angående konflikten  och innan de 

åkte ner. En anspänning hos soldaterna, dels för uppgiften i sig självt, men även i vad 

som väntade dem i känslor och bemötande hos civilbefolkningen existerade. Att man 

blev "varm i kläderna" efter ett tag är något som många av enkätsvaren bekräftar. Att 

soldaterna dels vande sig vid situationen och lokalbefolkningen och därigenom blev 

dels mer avslappnade i uppgiften  men också till slut rastlösa nämns ofta. Likväl som 

då soldaterna vande sig vid situationerna så benämns också att civilbefolkningen med 

tiden blev mer avslappnade med att ha svenska FN-soldater i sin närvaro och 

därigenom så uppstod också ett större lugn bland båda parter. Samtidigt som det 

psykiska klimatet i sin mening blev lugnare mellan soldater och civilbefolkningen så 
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kom också vissa av soldaterna att bli "avtrubbade"  rent mentalt när det kommer till de 

hemskheter de annars såg i krigssituationerna. Att gå från att ena dagen patrullera 

gator och agera skydd till proviantförsändelser till att andra dagen bekämpa 

fiendestyrkor och rensa efter massmord påverkar en människa mer mentalt än man kan 

tro yttrar sig en av soldaterna.  Detta ledde i viss mening till att man efter ett tag också 

isolerade sig mentalt för att slippa åka känslomässiga karuseller och i större mening 

inte avklara sitt jobb. 

 

 Självklart så förändrades klimatet under tiden som konflikten pågick. När folk 

insåg att vi inte var där för att ta sida i konflikten, samtidigt som dom dog som 

flugor så blev det hårdare för oss. Som i alla andra situationer så gör man det 

klassiska misstaget att utgå ifrån sig själv, sin egna erfarenhet, livsåskådning som 

man tar rätt upp och applicerar på en lokalbefolkning som man inte har något 

gemensamt med och därav blir uppgiften svårare.
52

 

 

 En överlag positiv känsla existerar bland enkätsvaren om att de trodde sig få ett 

tuffare bemötande på plats, men att detta inte visade sig vara fallet. Däremot bemöttes 

den svenska kontingenten med oförståelse från lokalbefolkning från alla sidor varför 

man inte aktivt valde sida i konflikten.  

 

 Förändrades din inställning till missionen med tiden? I så fall hur? 

 

I denna fråga går vissa av enkätsvaren ifrån varandra i uppgifterna. En del av 

soldaterna menar att inställningen inte alls förändrades och att en mentalitet kring att 

ha en uppgift och fokusera på att slutföra denna existerade. Att man åkte ner för att 

vara FN-soldat, man existerade som FN-soldat där nere, och sedan åkte man hem som 

FN-soldat fram tills dess att man landade i Sverige igen. Man tog ett ansvar som soldat 

och man ville leva ut detta soldatansvaret genom hela missionen.  

Den andra delen av soldatsvaren syftar till att deras synsätt på omgivningen och FN:s 

hjälporganisationer ändrades drastiskt istället för på missionen. De gick från att ha haft 

en syn på att FN ständigt opererade utifrån stadgar och bestämmelser som var 

nedskriva sedan tidigare scenarior. Sanningen enligt soldaterna var däremot att det 
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även i denna organisation fanns ett handlingsmönster styrt av det egna jaget i de 

representerade rollerna. Synen på kamraterna kom också att få en framträdande roll 

och många av enkätsvaren ger bilden av ett gäng soldater som verkligen imponerade 

på varandra genom att växa in i rollen som vuxna och ansvarstagande personer. Att 

genom ställas inför tuffa utmaningar och beslut där alternativen var att "lägga benen 

på ryggen" eller stå upp för sin åsikt och sitt ändamål se sina kamrater bli personer att 

se upp till verkar enligt många enkätsvar varit en stor personlig förändring. Samtidigt 

som många verkade ha samma syn på missionen över hela missionstiden så kom nog 

många av soldaterna ändra inställning och, enligt enkätuppgifterna, att uppskatta det 

mindre och vardagliga som vi hemma i Sverige tar för givet. Att ha rinnande vatten, 

fungerande el, ett fast matflöde till sitt kylskåp och att "bara vara" med sina nära och 

kära ska enligt många av soldaterna vara en stor del i deras vardag som de tidigare inte 

uppskattade eller reflekterade över.  

 

Under den första månaden gjorde bataljonen stora insatser för civilbefolkningen 

vilket ökade min tro på att det går att göra nytta. Stolthet att ha varit en del i 

insatsen i Balkankonflikten har ökat allt mer sedan dess.
53

 

 

Avslutningsvis kan man i denna fråga säga att många av soldaterna som sagt gick in 

mentalitet kring att vara hjälpsamma soldater som vill påverka till det bättre och att de 

under missionstiden kan ha varit fast i någorlunda samma tankespår. Däremot i 

efterhand när det ges tid för eftertanke så ser man i svaren spår av att soldaterna 

känner ett missnöje och en tanke av att "folk som slås var, är och alltid kommer vara 

idioter."
54
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 Hur trodde du vid tiden att det som skedde nere i Bosnien rapporterades till 

civilpersonerna hemma i Sverige? (detta sett ur vad som rapporterades i pressen)  

 

vi förstod ganska snabbt att det var inte mycket som nådde de där hemma förutom 

när det var stora händelser, då brukade det hamna i nyheterna.
55

 

 

Genom att vi hade tillgång till dagstidningar så gick det ganska så snabbt att se att 

vår verklighet inte var densamma som den som rapporterades, eller så var det så att 

en stor del av det som var vår verklighet inte gick att förmedla, lukten, känslorna, 

adrenalinet, enkelheten i livet som vi levde.
56

 

 

Man trodde ju att det var solklart vad som hände och pressen rapporterade 

detsamma, man insåg snabbt att det var en naiv inställning. Pressen rapporterade 

det som hade nyhetsvärde och långt ifrån alltid med korrekt information, detta 

oroade anhöriga i onödan mer än en gång.
57

 

 

Med dessa tre citat så kan man sammanfatta samtliga enkätsvaren på ett väldigt exakt 

svar. Soldaterna tycktes ha en ganska avig inställning till journalister och media och 

till den "fakta" som rapporterades hem till kvällsposten. Soldaterna känner enligt 

enkäterna att den fakta som rapporterades till det civila Sverige var vinklat och 

uppblåst för att få ett bättre nyhetsvärde för att sälja mer lösnummer. Vissa av 

soldaterna verkar ha en större vinklad bild en andra och vissa av dem förstår att det 

eventuellt kan vara svårt att få den verkliga händelsen helt rätt rapporterad eftersom 

alla intryck av ett krig eller en konflikt är så komplexa. Att vissa av soldaternas nära 

och kära även tycktes ha blivit oroliga i onödan, på grund av uppblåsta nyheter, är 

inget som bara nämns i ovanstående citat heller utan är en återkommande bit i vissa 

enkätsvar. En känsla man får när man går igenom alla enkätsvaren är ett missnöje 

kring just det faktum att pressen faktiskt framställde den svenska missionen som 

negativ ibland och på detta sätt tryckte ner de svenska soldaterna som fanns på plats. 

Eftersom många av soldaterna faktiskt var stolta över sin mission och ville göra en 

förändring i krigszonen, dessutom faktiskt ofta lyckades imponera på de andra 
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kontingenterna och den krigsmakt som fanns på plats så känner nog dessa sig svikna 

när pressen knappt rapporterade kring det ovannämnda. Att även få med dock, är att 

vissa av soldaterna som svarade på enkäterna var införstådda i att de själva också 

kunde spela roll i vad som rapporterades hem till det civila Sverige och detta i den 

mån i vad som rapporterades internt från olika uppdrag samt i det faktum att de ibland 

levde nära reportrar från olika länders nyhetsbyråer.  

 

Det fanns både bra och dålig rapportering i pressen. Det mesta blev väldigt 

förvrängt, och debatten man tog del av upplevdes ibland som om den var "uppe på 

läktaren" och inte nere på spelplanen. Media skrev spekulationer och inte fakta. Till 

viss del rådde vi för detta själva genom en kanske lite för torr och saklig 

rapportering hem till Sverige. Samt att vi som var där gärna ville tona ner riskerna 

och vissa händelser eftersom vi faktiskt visse att våra familjer läste tidningen.
58

 

 

 

 Känner du att det fanns något som svenskarna gjorde som gav extra stort intryck på de 

andra ländernas kontingenter? I så fall vad och hur?  

 

Det jag fick uppfattningen om som gjorde intryck på andra nationers militär var vår 

mångsidighet. Med detta menar jag eftersom vi inte var en yrkesarmé som 

skickades ner så fanns det alla sorters yrkeskategorier inom den svenska 

kontingenten och detta visade sig värdefullt vid ett antal tillfällen inte minst i 

kontakten med andra nationer utan också i kontakten med lokalbefolkningen. Detta 

gjorde enligt min uppfattning att andra nationer uppfattade oss som mindre 

militäriska men istället väldigt bra på så kallade "Hearts and Minds operations". På 

nationell nivå är det annars väldigt svårt för en soldat ingående i missionen att se 

hur arbetet påverkar andra nationer eller ens situation i missionsområdet.
59

 

 

Det är i denna punkten viktigt att först och främst göra skillnad i vad som faktiskt 

utgjorde den svenska kontingenten till vad den var och dess framträdande roll som 

utvändigt sågs på som positivt och vad soldaterna personligen ansåg gjorde denna 
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skillnad. I denna punkt efterfrågas alltså vad soldaterna personligen hade för åsikter 

angående deras mission och inflytande på andra länders kontingenter.  

Enligt soldaterna själva så anser man att den svenska kontingenten och det svenska 

folket överlag har en stor fördel internationellt. Detta genom att Sverige, via sitt 

förhållningssätt till människans värde, religionsfrihet och pressfrihet gör att svenskar 

på ett internationellt plan har en "unik" förmåga att ta en diskussion eller 

förhållningssätt och se detta ur andras synvinklar. På detta sätt blir den svenska 

soldaten alltså också en oerhört bra samverkanspartner som gör att man är öppen för 

andra alternativ och anpassning och via detta uppnår bra resultat. Att den svenska 

kontingenten också skapade avtryck i Bosnienkonflikten spårar många av de svenska 

soldaterna till att det var just dem som hade en stor agerande roll i följderna av 

massakern i Stupni Do, strider i Vares och konstant evakuering av sårade. De svenska 

soldaterna ska enligt dem själva alltså konstant ha velat göra sitt jobb, på allra bästa 

sätt oavsett oddsen och/eller faran som uppstod i arbetet. Mångsidighet är alltså ett ord 

som ofta kommer upp när de svenska soldaterna pratar om sig själva och sin insats i 

Bosnienkonflikten. Trots denna mångsidighet och vilja att ständigt prestera så tenderar 

vissa av enkätsvaren också att diskutera det faktum att de svenska soldaterna, till 

skillnad från andra kontingenters, kunde föra ett eget resonemang och inte bara ha en 

blind hierarki. Något som speglar den svenska försvarsmakten fortfarande. Däremot 

anser man inom försvarsmaktens anställda att det finns ett innan och efter BA-

missionerna tänk där den svenska insatsen ändrade dels synen på försvarsmakten i sig 

självt i Sverige och inom sin egen organisation, men även sett på hur omvärlden ser på 

det svenska försvaret.  

 

Svenska soldater och officerare var kända för att kunna växla tempo, ha stort hjärta 

men ändå bestämda och rättvisa. Vi uppfattas som väldigt kompetenta i det mesta 

vi gör och alltid försöker lösa tilldelade uppgifter på bästa möjliga sätt.
60

 

 

Jag tror att svenskarna under BA01 gjorde ett mycket stort intryck på både de 

stridande parterna, andra länders militär samt Försvarsmakten. Ser man tillbaka så 
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här 20 år efteråt så är BA01 ett begrepp bland svensk militär och den svenska 

försvarsmakten.
61

 

 

 Efter avklarad mission, hur förväntade du dig att ni skulle bli mottagna i Sverige igen? 

Hur var resultatet gentemot förväntningarna?  

 

Den som inte förväntar sig något blir inte heller besviken. Hemkomsten i sig var 

första gången en besvikelse eftersom man kom hem och hade varit med om ett 

äventyr som man förväntade sig att all skulle vilja lyssna på i all oändlighet. Man 

märker ganska snart att så inte är fallet. Om det inte är en annan veteran man pratar 

med. Tiden har ju inte stått stilla hemma och de har naturligtvis mycket att berätta 

de också. Andra gången visste jag att det var så och på det viset blev hemkomsten 

som förväntat.
62

 

 

Den här meningen speglar de flesta av soldaternas upplevelser och förväntan angående 

hemkomsten. Det "civila mörkret" finns det ett uttryck som heter inom det militära 

och detta begrepp har vissa olika definitioner. Ett av dem är att det civila samhället har 

ingen kunskap eller förståelse kring vad man inom militären har stött på om man själv 

inte har någon koppling till det, därför finns ingen vilja att diskutera detta heller. Att 

då efter avklarad mission komma hem till ett samhälle där saker hänt och de har lika 

mycket annat att prata om en det som skett under en mission så blir det lätt att lägga 

undan sina upplevelser inom sig. Det traditionella mottagandet vid hemkomst vid 

tiden bestod enligt soldaternas uppgift av någon dags uppsamling på sin arbetsplats 

där man pratade igenom händelserna och fikade lite för att sedan "försvinna" ut i 

vardagslivet igen utan någon psykisk hjälp eller uppföljning. Många av soldaterna slöt 

sig och pratade endast med upplevelserna med sina kamrater, om ens detta och 

därigenom blev resultat en ganska stor besvikelse på det svenska samhället vid 

hemkomst. Däremot kan man under de olika BA-missionerna se en skillnad i detta 

enligt utsagorna från soldaterna, detta då man vid avklarad mission i början av 

Bosnienkonflikten fick ovanstående bemötande. Men efter några år och man hade 

börjat se konsekvenserna av denna behandling så blev uppföljningssamtalen allt mer 

                                                      

 
61

 Johan 2015-02-05 
62

 Helge 2015-02-03 



 

30 

 

viktigare och psykologer fick en allt större roll i försvarsmakten, dels i Sverige men 

även på plats under missionen. 

 

 Hur ställde sig den svenska kontingenten med andra länders? Var det något ni gjorde 

som gav större intryck och inspirerade andra länders kontingenter till utveckling? 

 

I enkätsvaren så går det att utlösa en ganska stolt ton angående den svenska 

kontingentens internationella roll under missionen och speciellt angående den svenska 

organisationsförmågan och det svenska ledarskapet. Att kompetens och lämplighet 

står i fokus i den svenska försvarsmakten istället för grad och befattning ses på med 

avundsjuka ögon från de andra inblandade och deltagande nationernas kontingenter. 

 

Den svenska kontingenten gjorde sig ett namn genom att inte vika ner sig utan att 

stå fast vid sina uppgifter oavsett hur farligt det kunde bli. Och det gjorde skillnad 

då andra nationer vid flera tillfällen backat när de utsatts för press och hot från de 

olika sidorna i konflikten. Detta var något som märktes när man umgicks med de 

andra nationerna.
63

 

 

Svenska BA01/02 var överlägsna samtliga andra deltagande bataljoner i 

UNPROFOR.
64

 

 

Däremot var det inte många av de svarande soldaterna som ansåg att den svenska 

kontingenten ledde till utveckling bland de andra ländernas försvarsmakter. Att de såg 

på den svenska försvarsmakten med viss avundsjuka och ansåg att den svenska 

kontingenten var väl lämpad för uppgiften råder det dock ingen brist på i enkätsvaren. 

Däremot är det som också nämns bland vissa av respondenternas svar givetvis svårt att 

som soldat i tjänst och på plats i en krigszon svårt att reflektera över ovanstående 

fråga. Att man som soldat i tjänst endast fokuserar på sin och sina kamraters 

överlevnad samt att bidra på ett positivt sätt till den humanitära insatsen man anmält 

sig till är klart prio nummer ett. Därför kan det vara svårt för respondenterna att i 
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efterhand också se om det fanns någon utveckling eller inspiration från den Svenska 

kontingenten till de andra ländernas försvarsmakter.  

 

Vi hade tidvis ett samarbete med smått speciella brittiska styrkor som skulle 

operera inom vårt kompaniområde. Att de bara ville samarbeta med oss svenskar 

vill jag tro var ett bevis på att de ansåg oss vara bra på något.
65

 

 

 

 Här ges rum till vidare diskussion eller andra kommentarer: 

 

Här nedan följer några utvalda citat från denna punkt som skildrar soldaternas övriga 

kommentarer: 

 

 Tack för möjligheten att få berätta lite om mina erfarenheter. Jag uppskattade att få 

dela med mig av mina erfarenheter och hoppas det var vad du förväntade dig. 
66

 

 

Tackar för chansen att kunna prata av sig och informera kring delar av vad som 

skedde där nere. Som tidigare sagt så har man lärt sig att hålla tyst om det mesta 

eftersom många inte är intresserade i Sverige. Hoppas att uppsatsen går bra och 

behövs mer material är det bara att höra av sig vidare. 
67

 

 

Mina två insatser är inget jag vill ha ogjort. Kanske skulle jag gjort dem tidigare 

och flera. Så har inte blivit fallet beroende på ett antal faktorer. Men jag har alltid 

ögon och öron öppna för nya möjligheter till nya erfarenheter. 
68

 

 

Tack för att jag fick vara med, lycka till!
69
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3.2. Sammanfattning enkätfrågor:  
 

Sett till de svar uppsatsen ovan har fått på enkätfrågorna så följer här en kort sammanfattning 

kring frågorna, efter detta följer ett antal tidningsartiklar/debatter/krönikor från samtiden av 

missionerna och därefter även en kort sammanfattning om vad dessa rapporterade. Detta för 

att i uppsatsens sammanfattning och analys ha ett mer överblickbart och mer kortfattat och 

sammanfattat resultat.  

 

Om man ser till vad soldaterna svarade i respektive frågor så kan man se ett mönster av 

stolthet för utförd mission, en avsaknad av förståelse från svenska civilbefolkningen vid 

hemkomst och i media rapporteringen. Samt en slags medmänsklighet bland varandra som 

soldater och "bröder" som existerar just via missionerna.  Det faktum att en del av soldaterna 

också nämner BA01 som en brytpunkt i den svenska försvarsmakten anser jag vara ytterst 

intressant och kanske bör ligga som material för framtida forskningslägen? Det är också 

intressant och nämnvärt hur vissa delar med sig mer om händelserna och "vågar" prata mer 

om händelserna än vissa. Detta kan ha sin förklaring av ålder vid mission och hur man 

bemöttes vid hemkomsten, alltså en psykisk fråga, däremot är det utanför uppsatsskrivandens 

kunskapsområde att lägga en sådan analys. Det är alltid intressant att läsa om och få svar på 

sådant man är dåligt insatt i och sett till vad en "vanlig civil svensk" kanske vet om svenska 

missioner och fredsbevarande överlag så är dessa svaren en kort, men ack så spännande och 

sammanfattande syn på soldaternas syn på det hela. Att notera som koppling till den tidigare 

forskningen och rapporterna om de svenska missionerna i KS- och FS- kontingenterna är ju 

att det precis som i rapporterna är en majoritet av soldaterna som ser missionerna som 

utvecklande för sig själva samt som en hjälpmission för att agera i ett krigshärjat land. 

Soldaterna ser alltså inte sig själva som krigare utan som fredsbevarare och biståndsarbetare 

med ett mål att förbättra vardagen för civilbefolkningen i det nämnda landet.
70

 Att göra en 

jämförelse mellan hur svenska kontra europeiska missionssoldater har för självsyn eller 

motivering till att bidra i en mission hade varit väldigt intressant, men än mer intressant hade 

att vara en undersökning mellan svenska/europeiska kontra amerikanska soldaters syner på sig 

själva. Ska man tro medierapportering och den allmänna bilden av de amerikanska styrkorna 

så ska dessa alltså se sig som just krigare och är motiverade att bidra till deras missioner 
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främst av en patriotisk självuppfyllelse till skillnad till vad som ovan nämns av de svenska 

soldaterna.  

 

3.3. Tidningsartiklar: 
 

Nedan kommer nu följa ett antal tidningsartiklar som skrevs av Dagens nyheter (DN) mellan 

hösten 1993 till hösten 1995. Anledningen till valet av just DN faller bland annat på avsaknad 

av material på internet från de andra stora tidningarna i Sverige, till exempel finns inget 

material kvar från 90-talet på Aftonbladet eller svenska dagbladets hemsidor, däremot så har 

DN sitt material tillgängligt via internet och därav gjordes valet att endast nyttja DN:s artiklar.  

Utöver detta så faller också valet på DN för att de framställer sig själva som oberoende 

liberala och "står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer."
71

 Därför bör 

det de skriver kring de svenska utlandsmissionerna vara objektivt och nyanserat nog för att ge 

den civila svensken en egen bild av den svenska försvarsmakten, utlandsmissioner och 

händelserna i Bosnienkriget. Att dock nämna och lägga vikt vid är att alla artiklar som 

publicerades och som ligger ute på DN via sökordet UNPROFOR har gåtts igenom och lästs 

igenom samt analyserats för resultatet i denna uppsats. Därefter har de artiklarna med mest 

relevans och information valts ut för att bestyrka rapporteringen kring Bosnienmissionen till 

det civila Sverige. Man kan också genom denna ministudie av DN:s rapportering kring 

Bosnienkriget och UNPROFOR få ett avgränsat "samplearbete" som sedan går att jämföra 

med oral-history teorierna och enkätfrågorna samt se maktteorin som diskuteras kring 

mediarapporteringar. För att få ett helt säkert resultat med väl underbyggda slutsatser kring 

mediarapporteringen så hade det krävts en mycket mer omfattande undersökning är vad som 

förs, dock är fokuset i denna uppsats snarare just oral-history och soldaternas enkätsvar kring 

händelserna i Bosnien. Som tidigare sagt så kommer avgränsningen av artiklar ske på det 

sättet att via sökordet: UNPROFOR leta artiklar och sedan ta en artikel som skrevs ungefär 

vid samma tidpunkt som den svenska kontingentens start i september 1993 och sedan ta en 

artikel från var sjätte månad därefter ända fram till september 1995 samt ta en artikel från 

december 1995 då Daytonavtalet skrevs på och den svenska kontingentens uppdrag ändrades 

och missionsnamnen ändrades från UNPROFOR till IFOR och sedermera SFOR. Givetvis så 

rapporteras det om svenska missionerna och UNPROFOR och NordBat 2 emellan de 6 

månaders perioderna som uppsatsen har valt som avgränsningsområde. I genomsnitt så skrevs 
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det i DN 5-6 artiklar i månaden om UNPROFOR och Bosnien på något sätt och allt emellan 

en kort mening till långa rapportering existerar, därför kommer även de artiklar med större 

vikt i nyhetsrapportering att behandlas nedan. En problematisk faktor i detta artikelsökande är 

dock också att många av artiklarna man får fram med sökordet också endast är korta notiser, 

hänvisningar till andra orelevanta artiklar eller endast berör konflikten på det sätt att en 

talesman från UNPROFOR är nämnd i artikeln. Därför så kan materialet ned tyckas tunt,  när 

det ligger ute 387 träffar på DN:s hemsida på sökordet. Dock så var också cirka 100 av 

artiklarna publicerade långt före eller efter konfliktens början eller slut och kunde därför inte 

heller ge något material till undersökningen av artiklar publicerade under konfliktens gång. 

Även tidigare nämnt är att alla artiklarna som finns publicerade har gåtts igenom och 

analyserats för att hitta material till tidningsanalysen men de som nedan presenteras är de bäst 

representiva artiklarna och de som tillför mest till uppsatsens ämne och frågeställningar. 

 

Om man ska se till vad soldaterna hade för uppfattning i de gjorda intervjuerna så ska inte 

materialet i pressen varit allt för träffsäkert kring händelserna i landet och de svenska 

missionerna och i de artiklar som inte tas med i uppsatsen så rapporteras det inte ofta om just 

de svenska FN-styrkorna utan fokuset ligger mest på kriget i sig och krigets offer och 

orättvisor.  

 

Den första artikeln som valdes att analyseras i uppsatsen publicerades i DN den 7 september 

1993 och är tagen från TT Reuter och rapporterar kring läget nere i Bosnien. Det fanns två 

träffar på sökordet UNPROFOR som publicerades tidigare under september månad 1993, men 

dessa hade ingen direkt fokus på Bosnien utan fokuserade på politiker som vart inblandade i 

Bosnien på ett annat sätt och ordet UNPROFOR nämns enbart en gång i de artiklarna vilket 

resulterade i sökträffar.  

 

Den första artikeln
72

 (19930907)  rapporterar från Sarajevo där en FN-tjänstemän beskriver 

hur striderna mellan kroatiska och muslimska styrkor kom att blockera biståndssändningar 

som skulle fram till muslimska flyktingar som befann sig i den bosniska bergsstaden 

Jablanica. Även rapporteras det om hur FN beräknar att nödvändig support i form av bränsle 

och annan nödvändighet inte kommer kunna komma fram till Sarajevo och att det inom dagar 

kommer lida nöd på detta. Anledningen som nämns i artikeln är att det råder stora stridigheter 
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längs vägen mellan de muslimska och kroatiska stridande parterna och att detta därför hindrar 

biståndskolonnerna. Utöver rapporterna kring problemen med bistånd så nämns också 

kortfattat hur fredsförhandlingarna i Geneve brutit samman pågrund av oenigheter i hur stora 

landområden respektive folkgrupp i Bosnien förtjänar att få vid ett eventuellt krigsslut. 

Slutligen rapporterar artikeln om hur UNPROFOR soldater från Storbritannien mött ett 

kusligt lugn i staden Gornji Vakuf efter det att striderna helt plötsligt upphört och att staden 

förvandlats till ett slags ingenmansland. Även ska spanska FN-soldater i UNPROFOR ha 

börjat evakuera sårade från ett provisoriskt sjukhus i den muslimska delen av staden Mostar 

och ha fått med sig tretton vuxna och ett skadat barn.
73

 

 

Två dagar efter den ovan diskuterade artikeln, alltså den 9 september 1993,  så skriver DN en 

artikel där rapporter om hur just nordiska bataljoner ska deltaga i en FN-mission på plats i 

Bosnien och att dessa ska befinna sig på plats i slutet av september/början av oktober. Detta 

efter uppgifter som försvarsminister Anders Björck gav efter utrikesnämndens möte tidigare 

under samma vecka.
74

  

 

I artikeln
75

 (19930909) diskuteras även själva missionens uppgifter där man beskriver den 

nordiska FN-truppens, UNPROFOR (BA01),  arbetsområde och att dessa inte endast ska 

bevaka staden Tuzla utan även ett 40 gånger 80 kvadratkilometer stort område. I samma 

stycke nämns även att det finns brittiska förband på plats och att det finns goda förutsättningar 

för ett bra samarbete. 
76

 Det skrivs också hur många svenskar som deltar i styrkan och hur 

många det danska samarbetskompaniet består av och hur dessa ska röra sig ner mot målet i en 

gemensam fartygstransport. Det som här är intressant att diskutera är att detta tycks vara den 

första artikeln där DN verkligen nämner avresedatumet och att missionen verkligen tycks vara 

på väg, vilket alltså sker ungefär en dryg månad innan soldaterna skall befinna sig på plats i 

Bosnien.  På detta sätt kan man troligtvis anta att den svenska civilbefolkningen troligtvis inte 

hade så stor koll på att det skulle komma att äga rum en svensk mission i Balkankonflikten 

om det inte var så att man hade kontakt med medverkande eller om det var så att andra 

tidningar rapporterade om det.  
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Under två, tre månader framåt i DNs rapporteringar kring konflikten med sökord: 

UNPROFOR så förekommer det sedan främst rapporteringar kring skottlossningar mellan 

muslimer och kroater och hur FN överlag kämpar som medlare mellan dessa fraktioner. Alltså 

finns det knappt några rapporteringar om den svenska kontingenten i konflikten och fokuset 

tycks ligga på just inbördeskriget mer än missionerna i området.  

 

Däremot existerar det vissa artiklar med fokus på nordiska NordBat 2 (BA01), en publicerad 

den 3 november 1993, där FN-svenskarna får lite publicering. Här nämns det hur en cirka 200 

man stark styrka försvarar den muslimska civilbefolkningen i staden Vares där läget förefaller 

vara ytterst spänt. Detta efter att  bosnisk kroatiska styrkor intagit Vares och terroriserar 

civilbefolkningen i staden.
77

 Även finns det en artikeln publicerad i februari 1994 där man 

beskriver den nordiska FN-insatsen och dess jobb med att evakuera skadade personer från 

Sarajevo efter tuffa stridigheter i staden. Här beskriver man hur norsk-svensk 

sjukvårdspersonal under ett och ett halvt dygn har hjälpt till att evakuera närmre 200 skadade 

personer från Sarajevo efter den massaker som hade ägt rum i staden. Under vad det i 

tidningen kom att kallas för; katastrofinsatsen så kom svenska FN-styrkor att eskortera norska 

ambulanser och säkerställa en säker zon på torget i Sarajevo där man sedan påbörjade arbetet 

av att behandla och evakuera skadade och döda efter ett bomanfall mot stadens torg. Längre 

ner i artikeln så beskrivs hur de svenska styrkorna i BA01 ständigt blev beskjutna av fiendeeld 

medan man eskorterade de norska ambulanserna och hur de svenska soldaterna, bakom sitt 

hårda yttre inte är mer än människor och att de berördes av det de sett i Sarajevo. Även här 

nämns hur man har "rutinen" att falla tillbaka på när det blir för stressigt och hur de hårt 

drillade soldaterna i UNPROFOR och BA01 på detta sätt, via rutiner, kunde behandla den 

uppkomna stressen och traumatiska händelserna.
78

  

 

Annars nämns inte den svenska kontingenten mycket och  genom denna bristfälliga 

rapportering kring de svenska FN-soldaterna i DN så kan man förstå att den svenska 

civilbefolkningen inte hade så bra koll på läget angående konflikten. Man kan även förstå att 

de svenska soldaterna kände sig "svikna" och bortglömda i pressens ögon eftersom de själva 

rapporterat om strider och liknade. Givetvis så vill man kanske inte heller från pressens sida 

"skrämma" upp och stressa civilbefolkningen om rapporter om att de svenska trupperna 
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befann sig i så mycket strider som de kanske gjorde. Att notera är även att det här inte verkade 

finnas så mycket hjälp för de soldater som mådde dåligt av det de sett under missionen eller i 

Sarajevo och att hjälpen endast verkade vara "att följa rutiner". Att post-traumatisk stress 

skulle kunna uppkomma bland soldaterna fanns nog inte riktigt med i tanken på de som ledde 

missionen och det har efter BA01 blivit en stor utveckling i behandling kring återvändande 

missionssoldater sedan dess.
79

 

 

Den tredje artikeln publicerades i DN exakt sex månader efter den första artikelns publicering, 

alltså den 7 mars 1994. Det är den första publicerade artikeln i mars som berör de svenska 

FN-soldaterna och rubriken lyder: "Bosnier i beskjutna FN-fordon". Artikeln rör en tidigare 

artikel och är en vidare rapportering från detta. I den tidigare artikeln som publicerades cirka 

två veckor tidigare så rapporterades det kring hur svenska FN-soldater i sina 

pansarbandvagnar (PBV) utsattes för en granatattack utanför staden Tuzla. Nu rapporterades 

det däremot om hur man hade med sig bosniska befäl i PBVerna och att denna bosniska 

närvaro kan vara anledningen till att den svenska patrullen blev attackerad. Artikeln nämner 

att det inte är bekräftat vilka det var som attackerade svenskarna men enligt Anders Persson, 

som var stabsredaktör i NordBat 2 i Tuzla så ska svenskarna ha beskjutits från "serbiskt håll". 

Vidare säger Anders Persson hur det i NordBat 2 uttalade mål ingår att etablera kontakt med 

alla parter i striderna, även med serberna och hur de även har nästintill daglig kontakt med 

den reguljära bosniska armén, men att det inte är varje dag som de har någon av de stridande 

parterna i sina fordon.
80

  

 

I ett nytt stycke i artikeln så säger Anders Persson att: "Vår neutralitet består i att vi ska 

försöka hålla kontakt med alla parter. Vi deltar naturligtvis inte i strider på någon sida. Men vi 

utnyttjar all information vi kan få. I det här fallet gjorde den lokala befälhavaren en sådan 

bedömning att det behövdes lokalkännedom för att ta sig fram."
81

 

 

Sist i artikeln så framgår det att det pågår en utredning om händelsen inom UNPROFOR och 

att den förväntas vara klar inom de närmsta veckorna.
82
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Den 23e mars 1994 så publicerade DN en artikel där en intervju hade genomförts med 

Michael Rose, chefen för FNs trupper i Bosnien och syftet med intervjun var att få fram en 

personlig bild av mannen som ledde FN-trupperna samt att få reda på målet med konflikten. I 

artikeln beskrivs Rose som en modern militär med en grund i underrättelseinformation och 

taktiska beslut än den klassiska krigaren och härföraren. Med är karriär i det militära istället 

för endast tillästa grader på axlarna så tycks artikeln lyfta fram Rose som en positiv ledare 

med ett mål med hela konflikten där FN är inblandad. "Vår uppgift är att skapa fred" uttrycker 

han sig och trycker på att FN är en fredbevarande styrka som ska medla mellan de stridande 

parterna och inte genomföra krigsföring.  Detta i samband med att det hade väckts kritik mot 

FN efter det att NATO hade genomfört bombningar mot stridande parter i Bosnienkriget och 

genom ovanstående citat menar Rose att det var just NATO som genomförde bombningarna 

och inte FN. Däremot var det FN som fanns kvar på marken med soldater och det var dessa 

som fick, eller kunde ha fått, konsekvenserna mot sig om serbiska trupper bestämt sig för att 

hämnas bombningarna som genomfördes av NATO.
83

 

  

Det existerar givetvis ett stort antal artiklar kring kriget i Bosnien och de händelser som 

skedde där nere under tiden som svenska kontingenten befann sig på plats där det existerar ett 

större antal artiklar i början av konflikten, under hösten 1993 samt slutet av konflikten under 

hösten 1995. Att däremot det under sökordet: UNPROFOR finns mångt mer resultat om 

konflikten som handlar om eldgivning mellan de muslimska och de bosnisk kroatiska 

styrkorna än om den svenska missionen, beror på att det ofta i artiklarna existerar uttalanden 

från UNPROFORs talespersoner som källor än att de faktiskt är delaktiga i stridigheterna.  

 

I september 1994 så skrevs det endast tre artiklar om Bosnien och UNPROFOR. Den 18e så 

skrevs det endast om hur Sarajevo drabbats av elavbrott på grund av en storm som rivit ner 

kraftledningar och om hur stridigheter mellan de bosniska och serbiska styrkorna fortsatte äga 

rum i staden, däremot nämndes inte FN-styrkorna på mer sätt.  

 

Den 19e september däremot så skrivs följande under rubriken "FN hotar med flyganfall i 

Bosnien." "Sarajevos invånare fick på söndagen återuppleva häftiga strider och tvingades 
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söka skydd för krypskyttar och beskjutning från tyngre vapen. Minst 18 personer sårades i vad 

som betecknas som de svåraste strider på flera månader i den bosniska huvudstaden."
84

  

Efter denna rapportering kring striderna i Sarajevo så skrivs det om FN-styrkornas 

befälhavare i Bosnien, general Michael Rose, och hur han hotat de bosniska 

regeringsstyrkorna samt den bosnienserbiska sidan med insatser av NATO flyg om inte 

stridigheterna tog slut. Enligt Rose så ska han ha varnat båda sidorna att om inte den 

eldgivning som existerade upphörde så skulle båda sidor drabbas av lämpliga åtgärder.  Enligt 

en talesman för UNPROFOR så menades med detta uttalande just flygattacker.  

I artikeln så rapporterades det sedan vidare om en 15-årig pojke som fallit offer för 

krypskytteeld i Sarajevo, trots att det mellan de Bosniskmuslimska och Bosniskserbiska 

styrkorna existerade ett avtal som förbjuder just krypskytte. Vidare skrivs det i artikeln om 

hur preliminära FN-rapporter uppger att det var den Bosnienmuslimska regeringssidan som 

startat eldgivning med bland annat granatkastare (GRK) och handeldvapen mot de belägrande 

serbiska styrkorna som befann sig i Sarajevo, dessa i sin tur skall sedan besvarat elden med 

tunga vapen. Hela artikeln är tagen från TT Reuter i Sarajevo.
85

  

 

Här är det givetvis ytterst intressant att se Michael Rose och hans tidigare uttalande under 

1994 där han menade att göra skillnad på FNs fredsbevarande uppdrag och NATOs 

bombningar, men under hösten 1994 så hotar han återigen själv med att låta NATO 

genomföra bombningar om det inte är så att de stridande parterna lägger ner sina vapen. (se 

ovanstående artikel.)  Kan det vara så att precis som de responderande på enkätfrågorna i 

denna uppsats, så blev också Rose med tiden trött och "blind" i konflikten och blev efter ett 

tag tvungen att ta till med hårdare tag för att börja se ett slut på konflikten?  

 

Under vintern 1994/95 så fokuserar många av artiklarna som mest på serbiska anfall mot dels 

FN men främst mot de kosovoalbanska  och bosniska styrkorna som finns stridande i landet. 

Man ser många av artiklarna diskutera nya gränser i Östeuropa och på Balkanhalvön där FN:s 

svårigheter i konflikten också belyses till stor del. Precis som tidigare diskuterat så kommer 

också FN:s roll i konflikter att diskuteras i fler och fler artiklar i och med att konflikten har 

pågått ett tag och detta kan man troligtvis spåra till ett missnöje i att striderna fortsätter trots 
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FN:s absoluta närvaro. I och med att NATO också gått in och bombat på indirekta och direkta 

order bidrar troligtvis också till ett ifrågasättande av FN:s roll i det hela.  

 

I mars 1995 så kommer det att fortsätta rapporteras mer och mer kring just FN:s inblandning i 

konflikten och man märker, med det resultat vi vet om kommer komma i december 1995, att 

konflikten börjar gå mot ett slut. Den artikel som valdes att diskuteras för mars 1995 i denna 

uppsatsen valdes bland en rad olika artiklar där det nämns att FN höjer tonen för insatsen och 

verkar vilja ha ett slut på konflikten och inblandningen mer än innan. Den artikeln som nedan 

analyseras publicerades den 19e mars 1995 och lyder under rubriken "FN höjer tonen mot 

Bosnienserber".
86

  

 

I artikeln
87

 (19950319) så rapporteras det, återigen från TT Reuter från Sarajevo, kring hur ett 

Bosnisktserbiskt angrepp på de hjälpflygningar som flyger in förnödenheter i Sarajevo kan 

betraktas som krigsförbrytelser. I artikeln så träder en FN-företrädare fram med anonyma tips 

om hur världsorganisationen "nu granskar de folkrättsliga möjligheterna att väcka åtal mot de 

ansvariga för attackerna".
88

 Vidare så rapporteras det även i artikeln om hur UNPROFOR 

överväger nya åtgärder för att stoppa de skjutningar, anfall och krypskytte-överfall som 

fortfarande härjar i Sarajevo. Det rapporteras i samband med detta om hur en man skjutits 

ihjäl av en krypskytt i staden och även hur en 71-årig kvinna blivit sårad i låret av en kula, 

detta trots att hon befann sig på regeringsarméns sida om demarkationslinjen i staden.  

 

Som ovan nämnt så presenteras en rad andra artiklar i mars 1995 med kring UNPROFOR och 

dessa diskuterar bland annat dels hur FN-styrkorna kan bli kvar i Kroatien efter det att 

Bosnienkriget har nått ett slut.
89

 Samt rapporteras det också i mars hur vissa svenska och 

nordiska FN-soldater som haft speciellt tuffa missioner ska kunna få åka hem och vila och 

alltså bli avbytta av utvilade FN-soldater. Överlag så märker man som sagt en mentalitet kring 

att missionen börjar komma mot ett slut och att det finns ett hopp kring Balkanområdets 

framtid på ett annat sätt än vad som rapporterades innan.
90
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Under sommaren 1995 så skriver Per Ahlin i ledarsidan i DN under namnet; FN som krigare 

och hjälpare, där han diskuterar hur hoten mot världsfreden har bytt ansikte och hur kriser och 

oroligheter numer sker inom redan existerande stater jämfört med de gamla krigen mellan 

stater. I artikeln diskuterar han FN:s roll i denna nya värld med nya konfliktbilder och då 

givetvis också om FN ska agera som krigare kontra hjälpare. I artikeln finns följande citat:
91

 

 

Jag tror att den humanitära utmaningen nästa århundrade blir att säkerställa 

människors trygghet. Om människor inte känner sig säkra i sina egna hem kommer 

staterna att hotas av inre spänningar och flyktingströmmar - Sadako Ogata 

 

Det finns således ett flertal goda skäl för FN att prioritera sina resurser. 

Världsorganisationen bör koncentrera sig på det den är bäst på och överlåta det den 

gör mindre bra till andra aktörer. Tanken på en rimlig "arbetsfördelning" inom det 

internationella systemet väcks allt oftare. Dock utan att angripa problemet med 

FN:s dubbla roller. - Per Ahlin 

 

Här kan man också utläsa en syn på att det FN gjort inom det humanitära fältet ses som en 

framgång men att man alltså även ska frånsäga sig sin "krigande" roll och låta andra 

internationella aktörer axla denna roll istället. I och med Sovjetunionens fall i början av 1990-

talet så kan man också anta att man här inte oroar sig för samma kalla krig som fanns ett 

decennium tidigare och därmed ha en mer positiv och ljus framtid i världen än man tidigare 

haft.  

 

Den näst sista artikeln som undersöks var sjätte månad är en debattartikel publicerad i DN den 

1 september 1995, skriven utav Lena Hjelm-Wallén (Svensk utrikesminister 1994-1998). I 

debattartikeln så diskuterar Wallén hur Sverige ska agera i framtiden angående konflikten i 

Bosnien, men också hur man ska agera i framtida FN-insatser. I första delen av artikeln så 

skriver den svenska utrikesministern att konflikten i f.d. Jugoslavien i slutändan måste lösas 

av de olika inblandade folkslagen själva utan inblandning från utomstående. Samtidigt så 

lägger hon fram en fast inriktning för det fortsatta svenska engagemanget i området och lovar 

även ökade svenska insatser till själva återbyggandet av nationen efter kriget. Hon är även 

väldigt tydlig och klar i sin debattartikel att Sverige på alla plan kommer att sätta press på de 
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bosnienserbiska styrkorna för att få veta på vad som hänt med alla saknade människor från 

Srebrenica och Zepa.
92

 

 

Senare i artikeln nämner hon även hur konflikten under den senaste tiden gått in i en allt mer 

intensiv fas där brutala granatattacker och stora eldöverfall ägt rum i diverse städer. Detta har 

samtidigt lett till att FN agerar med NATO-flygningar över landet och försöker slå tillbaka 

mot de bosnienserbiska styrkorna.  

 

Vidare skriver Wallén: "Kriget i f.d. Jugoslavien kastar en mörk skugga över hela Europa. 

Folkfördrivning och etnisk rensning, något vi trodde tillhörde historien, har nu utspelats inför 

våra ögon under lång tid. Mycket av den optimism som följde efter kalla krigets slut har 

förbytts i pessimism. Hur ska demokrati, rätt och humanitet kunna hävdas, inte minst när 

krigsmaskinerna framför allt har civila som direkta mål".
93

 

 

I debattartikeln så diskuterar även Wallén de cirka 1300 svenskar som vid tillfället 

tjänstgjorde nere i Bosnien och för första gången av de utvalda artiklarna i denna uppsats så 

nämns det mer än några rader om UNPROFOR och den svenska kontingenten. Hon diskuterar 

hur Sverige är ett av de allra största bidragande länderna med trupper och hur den svenska 

kontingenten "under svåra omständigheter klarat sina uppgifter väl".
94

  

 

Allt som allt så kommer artikeln att handla om hur konflikten börjar röra sig mot ett slut och 

hur viktigt det är för svensk del att fortsätta hjälpa till även efter ett konfliktslut, att vara med 

att bygga upp demokratin i landet och även eftersom Sverige varit så stor del i FN-missionen 

också vara med vid diskussionerna. Att den Svenska kontingenten har skött sig på ett utmärkt 

sätt går inte under bordet, men får inte heller allt för mycket utrymme i artikeln. Däremot så 

framgår det allt tydligare hur man från FN, Svensk och EU:s sida måste sätta en hårdare press 

mot bosnienserberna för att få klarhet i vad som skett med alla saknade personer från 

Srebrenica och Zepa.
95
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Den 14e december 1995 så skrevs alltså Dayton-avtalet på i Paris och ratificerades av 

Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, 

Ryssland och ledarna för EU. I och med detta avtal så skrevs alltså freden i f.d. Jugoslavien på 

och Bosnien-missionerna gick nu från att vara FN-ledda till NATO-ledda.  

 

I den sjätte artikeln som är publicerad den 17e december samma år, som för övrigt är den 

första publicerade artikeln kring Balkankonflikten med sökordet UNPROFOR efter Dayton-

avtalets påskrivande, så rapporterar TT-Reuter hur NATO:s intåg har börjat i Bosnien.
96

  

 

Artikeln
97

 (19951217) rapporterar hur den transport som ska få in den cirka 60 000 stora 

syrkan i Bosnien påbörjats och att denna styrkans stora ansvar är att se till att just Dayton-

avtalet följs. Det skrivs även att vädret tyvärr hade en stor inverkan och hindrade de 

amerikanska Herculesplan som skulle flyga in trupperna i landet men att de flesta styrkorna 

beräknas vara på plats inom cirka 3 dagar. Enligt vad som skriv i artikeln så är det då, under 

onsdagen, som UNPROFOR formellt lämnar över uppdraget om fredsbevarande till IFOR, 

som är en NATO-ledd styrka.
98

  

Denna nya styrka ledd av den brittiska generalmajoren Michael Walker ska, enligt uppgifter 

som Walker lämnade i intervju till en tysk tidning, vara betydligt starkare än UNPROFOR 

styrkorna och är tyngre beväpnade och har också större rätt att agera i strid och öppna eld om 

styrkorna känner sig hotade.
99

  

 

Utöver det ovan nämnda så nämner artikeln hur landet nu förbereder sig för återuppbyggnad 

och hur landet och de olika folkgrupperna kommer få en ny nominerad regering med ledning 

av premiärminister Rajko Kasagic. I samma stycke står också hur världsbanken kommer satsa 

motsvarande 660 miljoner kronor till ett hjälpprojekt för återuppbyggnad av regeringskanslier, 

massmedier, mindre företag och skadade bostäder i det krigshärjade Bosnien. Däremot är 

summan endast en bråkdel av de beräknade 35 miljarder kronor som behövs för 

återbyggnandet av landet under en tre års period.
100
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3.4. Sammanfattning tidningsartiklar: 
 

Här nedan följer en kort sammanfattning och diskussion angående de artiklar som behandlats 

ovan. Som tidigare nämnt så existerade det givetvis ett stort antal andra artiklar kring 

Bosnienkonflikten och hade sökord som; Bosnien, NordBat2, FN eller liknande sökord 

nyttjats så hade man givetvis fått ett annat sökresultat, däremot kändes det mest naturligt att 

nyttja sökordet UNPROFOR för att få det bästa resultatet till uppsatsens frågeställning. Detta 

eftersom man då också kunde få med en internationell syn på konflikten och FN-

inblandningen på plats. Urvalet kring vilka artiklar som skulle nyttjas föll som sagt på en 

uppdelning på en artikel var sjätte månad från och med det att den svenska missionen aktivt 

startade nere i Bosnien i september 1993 samt sporadiskt valda artiklar som bidrog till 

diskussionen och synen på och om konflikten på ett givande vis. Det togs även en artikel efter 

det att Dayton-avtalet trätt i kraft, i december 1995, enbart för att se om det blev en skillnad i 

nyhetsrapporteringarna från konflikten efter fredsavtalets framträdande. Att tillägga är som 

tidigare nämnt, just att det finns relativt få artiklar i sökordet UNPROFOR som faktiskt kunde 

ge en större och samlande överblick på artiklarna och många av de träffade artiklarna 

behandlar ganska lika ämnen. På grund av detta kan tidningsanalysen ses kort men utifrån det 

material som finns så förs en diskussion och sammanfattning kontra materialet från 

enkätsvaren och det finns här material till att besvara frågeställningarna på ett givande sätt. 

 

Det man kunde se när man letade artiklar var att trots att DN var "duktiga" på att rapportera 

kring konflikten i Bosnien och det skrevs i genomsnitt mellan 5-6 artiklar i månaden om 

ämnet, så utelämnades det ofta information kring just den svenska missionen och den svenska 

inblandningen i FN:s fredsbevarande tjänst i Bosnien.  Fokuset låg mer på själva 

inbördeskriget mellan bosniska, serbiska och kroatiska trupper och som en bisats låg FNs 

medlande mellan dessa styrkor, detta var iallafall något som var genomgående när man 

behandlade allt artikelmaterial. Mer än sällan uppstod träffar i DNs artikelarkiv på 

UNPROFOR endast därför att UNPROFOR:s talesman hade varit med och lämnat uppgifter 

kring ovanstående inbördeskrig.  Man kan i artiklarna se en utveckling där det i början av 

artiklarna finns en mer förklarande och accepterande ton gentemot kriget och de stridande där 

FN endast existerade som soldater till att skipa fred och att kunna hjälpa till vid evakuering 

och sjukvårdsuppdrag. Mot mitten och slutet började det bland vissa soldater uppstå en 

likgiltighet och i artiklarna kunde man till viss del se detta då en "hårdare" och "tröttare" syn 

fanns på konflikten och man ville givetvis se ett slut på striderna. I kontrast till detta så 
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existerar dock en positiv syn på framtiden där man ska kunna hålla i freden på ett annat sätt 

och man diskuterar FN:s roll på ett annorlunda sätt. I och med det kalla krigets slut så 

behövde man inte heller oroa sig för att det skulle kunna bli något större ställningstagande 

efter Bosnienkriget heller och man var alltså överlag troende på fredstider där FN skulle axla 

rollen som hjälparbetare i humanitära insatser i naturkatastrofer istället för att agera som 

fredsbevarare i konflikter.  

 

4. Analys och slutsats: 
 

4.1. Analys:  
 

Det resultat man får fram efter att ha studerat dels enkätsvaren av soldaterna och efter att ha 

läst och letat material i DN:s artikelarkiv är att under 90-talets Sverige så var givetvis den 

civila svensken insatt i att det förekom en allvarlig konflikt nere i Balkanområdet och man var 

nog relativt informerad från de olika medias sidor. Problemet som den här uppsatsen väljer att 

diskutera är att media inte rapporterade eller gav den uppmärksamhet som kanske förtjänades 

till just den svenska kontingenten i FN:s fredsbevarande UNPROFOR. De svenska soldater 

som agerade som FN soldater nere i Bosnien under mitten av 90-talet och som i denna 

uppsatsen har svarat på enkätfrågorna har alla en bild om att, Ja media rapporterade kring 

konflikten och vissa händelser som sägs ha skett i samband med detta, men Nej, det var inte 

en rättvis bild av vad som verkligen hände och upplevdes på plats. Många av soldaterna säger 

att media rapporterade felaktigheter för att ha en intressantare historia att sälja i pressens 

lösnummer. Givetvis så är ju validiteten i soldaternas utsagor också att ifrågasätta i och med 

problematiken som kan uppstå med muntliga förstahandskällor så bör en viss källkritisk sida 

finnas med. Detta är något som Malin Thor diskuterar i sin bok Muntlig historia
101

 och man 

bör vara öppen för de olika parternas utsagor och förstå att såhär 22 år efter den första 

missionens utförande så kan minnen och känslor ha blivit påverkade av diverse olika 

förhållanden och tendensen kan ifrågasättas. Dock man då också diskutera och problematisera 

minnets delar i och med traumatiska händelser och hjärnans selektiva urval vid händelserna i 

Bosnien under missionstiden. På detta sätt kan man motivera soldaternas enkätsvar som valida 

via ovanstående teori då krig och utlandsmissioner rankas som traumatiska händelser och 
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därvid bör soldaternas minne selektivt ha valt att "spara" mycket information som skedde vid 

tillfället som sedan kan återberättas med säkerhet i respons till enkätfrågorna.
102

 

 

Det man däremot kan utläsa genom det resultat uppsatsen fått fram är att pressen rapporterade 

mer kring själva konflikten i Bosnien och hela Balkanområdet än vad man rapporterade om de 

svenska soldaterna och den svenska kontingentens inblandning i UNPROFOR. Och det är nog 

även detta som soldaterna känner att pressen missar i sin rapportering kring händelserna i 

konflikten till den civila människan i Sverige. Soldaterna känner sig alltså utlämnade ur 

nyhetsrapporteringen trots det att de lämnade stora avtryck i Bosnien och på ett positivt sätt 

hjälpte många civila människor nere i Bosnien, att de hjälpte till i en humanitär insats och 

också skapade stor utveckling i den svenska försvarsmakten på både ett nationellt och 

internationellt plan ses alltså förbi utav svensk press och därav utav det civila Sverige och 

detta i sin tur skapade missnöje bland de svenska soldaterna. Detta motiveras ju också i den 

tidigare forskningen kring mediarapporteringen av Kosovokonflikten men bör ändå diskuteras 

utifrån både media och soldaters synsätt.
103

 

 

Att analysera artiklarna på det sätt som sker i denna uppsats kan naturligtvis tolkas som ytligt 

och hade mer plats och tid funnits så hade det också gett plats för större och djupare 

tolkningar i och med om man just hade haft med mer artiklar. Man får däremot i och med 

denna analysen en kort presentation av pressens rapporteringar till Sverige och därmed en 

ytlig kunskap om vad den civila svensken kunde angående den pågående konflikten i 

Balkanområdet. Detta genom att den kunskap som den "vanliga" medelsvensson ofta har 

kring samhället och aktuella händelser oftast tas upp genom pressens och medias 

rapporteringar kring olika händelser och ting.  

 

Även kan man diskutera kring medias makt och dess ansvar att rapportera sanningsenligt för 

den svenska befolkningen kontra dess jakt på nyhetsvärde och försäljningsstatistik. Att trycka 

tidningar med ständig rapportering kring missionen i Bosnien där det inte alltid hände så 

mycket saker, men vid tillfällen "small" till så kan man också förstå tidningarnas urval i 

rapportering för ökad försäljning. Att soldaterna däremot sedan upplevde en annan verklighet 

än tidningsartiklarna rapporterade är något som också kan vara svårt att få med i 
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mediarapporteringen eftersom det är så pass skilda världar. Soldaterna har levt och tränat 

inför deras missioner i månader och år medans tidningar ständigt undersöker och rapporterar 

kring olika saker och världar, därav kan mediarapporteringen ses som vinklad om man 

befinner sig i en helt annan verklighet. Också så kan det vara svårt för media att rapportera 

kring vissa av de saker som faktiskt skedde i Bosnien om man nu inte vill stressa upp 

befolkningen hemma i Sverige samt inte heller avslöja vissa försvarshemligheter som endast 

personal på plats i den svenska kontingenten visste om. Därför och därigenom kan man till 

viss del se "medias makt" över vad civilbefolkningen i Sverige får reda på och också vad de 

kan styra och påverka vårt tyckande och intresse utan att vi eller de själva kanske reflekterar 

över det. 

 

För att vidare diskutera den tidigare forskningen till uppsatsen så kan man på vis se en likhet 

mellan missionen i Bosnien och de senare missionerna i Kosovo och Afghanistan där de 

svenska soldaterna alltså hade ett mål och en vilja till att förändra situationen till det positiva 

för den aktuella civilbefolkningen i landet där de befann sig. Alltså ser den svenska soldaten 

sig allt mer ofta som en hjälparbetare och en stötteman samt beskyddare än en krigare på en 

krigsmission. Detta är något man kan se dels i den tidigare forskningen gjord av Fil.dr. Erik 

Hedlund på Försvarshögskolan där han undersökte motivet
104

 samt självsynen
105

 på soldaterna 

som genomförde missioner i Kosovo och Afghanistan, samt i enkätsvaren som 

respondenterna lämnade i ovanstående uppsats där de hade medverkat i missionerna i 

Bosnien. Därav är soldaternas syn på sig själva mer åt det goda hållet och de anser sig alltså 

mer vara hjälparbetare än krigare. 

 

 

4.2. Slutsats: 
 

Som diskuterat ovan så är också slutsatsen genom frågeställningarna sådan att det civila 

Sverige absolut hade en grundlig och aktuell kunskap om vad som skedde i Bosnien och 

Balkan vid den tidpunkt som pressen rapporterade kring. Detta ifall man som civil svensk vid 

tillfället läste svensk press och Dagens nyheter.  Däremot så gavs det i pressen knapp plats för 

den svenska försvarsmaktens inblandning i konflikten och inte heller gavs det plats då de 
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svenska soldaterna på sätt utvecklade försvarsmakten till det positiva på både ett nationellt 

och internationellt plan. Det rapporterades tidvis kring negativa ting som skedde där den 

svenska kontingenten var inblandad, men sett till vad soldaterna svarade i enkäterna så var det 

allt oftare positiva händelser ignorerades bara för att så fort något negativt hände så gavs det 

plats för detta i pressen. Alltså så hade de svenska soldaterna i missionerna i Bosnien en helt 

annan verklighet än vad som rapporterades till Sverige i samtiden. Detta om man lyssnar till 

soldaterna själva och deras personliga uppfattningar.  

 

Samtidigt så verkar det däremot som att de svenska soldaterna inte gav upp hoppet eller på 

något sätt blev missnöjda i sin roll under missionernas förlopp. Detta trots ovanstående analys 

om missrapporteringen i svensk press. De flesta soldaterna, sett till enkätsvaren, verkar ha gått 

in i missionerna med inställning att göra en positiv skillnad och hjälpa till på ett humanitärt 

plan och även behållit denna uppfattning genom missionerna. Däremot inte sagt att de inte 

ändrade uppfattning gentemot civilbefolkningen på plats eller till själva konflikten, men de 

flesta soldater som svarade på enkäterna kände även i missionsslutet fortfarande en mening 

med det de gjorde och hade utfört och en slags stolthet över det hela.  

 

Sett till den sista frågeställningen som fanns i uppsatsen, kring huruvida synen på den svenska 

försvarsmakten förändrades under- och efter Balkankonflikten (ur ett nationellt perspektiv) så 

verkar svaret bli tudelat. Sett till hur den svenska försvarsmakten såg på sig själv under och 

efter inblandningen så berättar soldaterna kring ett före och efter BA01-(första 

Bosnienmissionen) perspektiv och hur försvarsmakten förändrades till ett mer positivt plan. 

Detta sett på hur man lärde sig ta emot utlandsveteraner efter avklarad tjänst(på ett psykiskt 

och fysiskt plan), hur man skulle agera i konflikter och trängda situationer, även 

träningsmässigt men också material-mässigt så blev alltså den svenska försvarsmakten bättre. 

Detta sett ur ett perspektiv som endast soldaterna märkte och upplevde och därav det tudelade 

svaret. För om man då istället ser till vad pressen rapporterade kring missionerna och vad den 

"vanliga civila" svensken kan om den svenska försvarsmakten så tror iallafall jag att synen på 

försvarsmakten blev sämre och intresset också minskade. Detta kan ha sin förklaring i att det 

kalla kriget hade nått ett slut och civila Sverige upplevde att man inte behövde samma starka 

försvar som man hade haft under 70- och 80-talet och den civila svensken kände inte samma 

mening med en stor stark försvarsmakt. I och med pressens svala rapportering om vad den 

svenska kontingenten utförde på ett positivt plan i Bosnien utan mer fokuserade på de 

negativa sidorna av svenskarnas inblandning så späddes dessa känslor och uppfattningar om 
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försvarsmakten ut ännu mer och förändrade synen på denna till ett mer negativt seende som 

fortsatt under 00-talet fram till dagens samhälle. 

 

5. Didaktisk reflektion:  
 

I den svenska gymnasieskolan idag så faller ofta den moderna historien väck och man 

upplever att man allt mer än sällan varken hör eller läser om kalla kriget och dess fortsatta 

konsekvenser under 90-talet. I Centraleuropa under 90-talet så existerade det som ovan 

diskuterat en stor och allvarlig konflikt i f.d. Jugoslavien som resulterade i bland annat 

folkmord, massflykt och en rad andra konsekvenser. Att man i den nya läroplanen som kom 

för historieämnet under 2011, dessutom skulle fokusera mer på mänskliga rättigheter och 

därigenom också på något sätt diskutera folkmord är bara till det positiva.
106

 Att detta börjar 

appliceras i den svenska gymnasieskolan mer och mer är en fantastiskt positiv utveckling som 

behövs för att uppfostra demokratiskt tänkande medborgare i dagens samhälle. Däremot när 

man diskuterar folkmord i dagens gymnasieskola så är det nog väldigt enkelt för dels lärarna 

men också eleverna att nästintill endast fokusera på andra världskrigets fruktansvärda 

händelser. Detta är enligt mig något man behöver ändra på då det tyvärr skett så många andra 

folkmord i världen, dessutom i modern tid som på sätt ignoreras eller glöms bort och bör ges 

mera plats i undervisningen. Att diskutera Balkankonflikten och Bosnienkriget med dess 

konsekvenser med elever i svenska gymnasieskolan, där det i klasserna dessutom till stor 

chans också finns flyktingbarn till människor som upplevt just dessa hemskheterna på plats, 

bör bli mer aktuellt och allt mer ofta förekommande en vad  det aktuellt är.  Att Sverige 

dessutom spelade en stor roll i FN-missionerna i landet kan dessutom ge en mer levande 

undervisning om man då kanske ser och tar upp och undersöker vad de svenska FN-soldaterna 

gjorde på plats, kanske till och med av hjälp av en inbjuden soldat som agerade som FN-

soldat under konfliktens gång. Detta kan skapa en intressantare och mer levande 

historieundervisning för elever i den svenska gymnasieskolan och kan bidra till ökade 

kunskaper om dels Balkankonflikten, men också den svenska försvarsmakten och dess 

historia och inblandning i humanitära insatser och fredsbevarande missioner.  
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6. Sammanfattning: 
 

Sammanfattningsvis så kan man fram och tillbaka diskutera validiteten i enkätsvaren från 

soldaterna, tidsspannet mellan de utvalda artiklarna eller till och med diskutera fram och 

tillbaka mellan olika historiska teorier och metoder. Däremot så anser jag att det som ovan har 

valts och även motiverats kring olika avgränsningar och urval av material har gjort att 

uppsatsen i slutändan fick ett resultat, med en välbyggd analys och slutsats där 

frågeställningarna besvaras med hjälp materialet.  

 

Vi svenskar ser oss som ett fredligt folk där vi som land legat i fred sedan 1814 och alltid valt 

en neutral väg när konflikter uppstått. I försvarsmaktens mening samt enligt annan fakta så 

hade Sverige ett av världens bästa försvarsmakter under 70- och 80-talen med det fjärde 

starkaste flygvapnet i världen och allt detta trots att vi inte låg i krig, det ända problemet var 

att vi låg fastkilat som land mellan två supermakter under kalla kriget. Efter detta kalla krigets 

slut på 90-talet så började Sverige att avveckla sitt försvar och gemene svensk hade 

uppfattningen om att vi som land inte behövde ett så starkt försvar, då det inte fanns något 

riktigt hot att försvara sig mot. Samtidigt som denna uppfattningen växte sig allt starkare 

bland gemene civil svensk så fortsatte det i försvarsmakten att finnas en stolthet och en vilja 

av att ha just en stor och stark försvarsmakt i landet och man ville fortsätta på denna bana. På 

något sätt så hamnade missionerna i Bosnien under 90-talet i kläm där emellan och 

uppfattningen om vad Sverige gjorde på sina missioner försvann någonstans mellan 

soldaterna och vad som rapporterades hem till civilbefolkningen via press och annan media.  

 

Det man kan säga kring det resultat uppsatsen har fått fram är att det var just skilda 

uppfattningar om missionerna där FN-soldaterna från Sverige, den svenska kontingenten, 

skapade sig ett namn bland andra länders militär och gick in med en nästintill järnhand och 

vägrade vika sig för de olika extremistiska grupperna som slogs mot varandra men också 

samtidigt plågade den civilbefolkning som befann sig emellan allt detta. Att den svenska 

kontingenten och det nordiska NordBat2 spelade stor roll i Balkankonflikten vet alltså nästan 

bara dem som var med om det hela om. På sätt missade pressen att rapportera om den svenska 

insatsen i det hela och därav fick det civila Sverige inte heller riktigt reda på hur många 

människor den svenska kontingenten faktiskt räddade och hjälpte undan krig och förföljelse. 

Detta kan alltså ha lett till den tudelade mening och uppfattning som idag finns, och under 

1990-talet fanns, hos det svenska folket. Man är antingen försvarsmaktens vän eller dess 
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fiende och på detta sätt är man typisk osvensk och ställer sig nästan aldrig neutral i frågan 

som ovan väckts. 

 

Slutligen så vill jag som skrivit denna uppsats personligen kortfattat tacka alla de soldater som 

tog sig tid att besvara på den enkät som skickades ut för att göra denna uppsats möjlig och jag 

vill även tacka min handledare för de råd som getts för att nå fram till detta resultat. Jag vill 

tacka min far för att han och hans arbetskamrater väckte detta intresse hos mig redan i unga 

dagar och jag hoppas med denna text väckt och besvarat frågor hos läsaren av arbetet. 
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Bilaga 1:  
 

Hej,  

 

Mitt namn är Arvid Svensson och jag studerar till gymnasielärare med inriktning inom 

ämnena historia och religion på Linnéuniversitetet i Växjö. På grund av min uppväxt i ett hem 

där min far varit utbildad soldat och jag personligen alltid haft ett intresse för militärhistoria 

så  formas därför mitt examensarbete på universitetet utav detta.  

Mitt examensarbete i historia syftar på att undersöka hur de svenska soldaterna och den 

svenska kontingenten i Bosnien upplevde konflikten jämfört med vad som rapporterades i 

pressen hemma i Sverige vid samma tidpunkt. Min idé är att intervjua svenska soldater som 

var där nere på de olika BA- missionerna och be om lite svar till mina intervjufrågor för att 

sedan kunna jämföra dessa mot varandra och mot vad den svenska median rapporterade vid 

tiden för att få en helhetsblick över 90-talets stora konflikt i Balkanområdet.  

 

Ni som har fått detta dokument har enligt uppgifter varit på utlandsmission och även om ni 

inte varit på just Bosnienmission så är det ändå av intresse om ni vill besvara på frågorna och 

skicka dem till mig för framtida forskningslägen. Att nämna är att intervjuerna kommer vara 

helt avkodade och anonyma, dels för er skull men samt för ett antal etiska regler som finns vid 

uppsatsskrivande. Följ frågorna och svara så utförligt som möjligt, och om ni har något extra 

att tillägga så ges det rum för detta i slutet av frågorna. Om det är något ni undrar över, frågor 

eller övrigt, så kan ni nå mig på mejladressen eller telefonnumret som står överst i 

dokumentet.  

 

Jag hoppas på stor anslutning och att ni tar er tid att svara noggrant på frågorna för bästa 

resultat i uppsatsen samt för framtida forskningslägen och om ni vill kan ni även 

vidarebefordra till era kollegor som ni vet var där nere. Eftersom vi tyvärr har begränsad tid 

till uppsatsskrivande så ber jag er att så snabbt som möjligt besvara enkätfrågorna och skicka 

in den senast den 25/1 - 2015 till mejladressen: as222zu@student.lnu.se. 

 

Enkätfrågorna börjar på nästa sida och skriv svaren direkt under frågorna, alternativt 

numrerade i ett nytt dokument, detta för att underlätta mitt arbete. 
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 Vilka av Bosnienmissionerna var du på? Hur gammal var du på de missionerna du 

deltog i samt vad hade du för rang och i vilket vapenslag har du din militära 

utbildning?  

 

 Vad hade du som soldat för slags förväntningar på dig själv samt på missionen i sig 

innan du åkte ner? Vad hade du för slags förkunskaper kring konflikten innan du åkte 

ner?  

 

 Blev bemötandet där nere så som du hade förväntat dig och förändrades det psykiska 

klimatet med tiden? I så fall på vilket sätt? (Detta från både din, den svenska 

kontingenten och civilbefolkningens sida.)  

 

 Förändrades din inställning till missionen med tiden? I så fall hur? 

 

 Hur trodde du vid tiden att det som skedde nere i Bosnien rapporterades till 

civilpersonerna hemma i Sverige? (detta sett ur vad som rapporterades i pressen)  

 

 Känner du att det fanns något som svenskarna gjorde som gav extra stort intryck på de 

andra ländernas kontingenter? I så fall vad och hur?  

 

 Efter avklarad mission, hur förväntade du dig att ni skulle bli mottagna i Sverige igen? 

Hur var resultatet gentemot förväntningarna?  

 

 Hur ställde sig den svenska kontingenten med andra länders? Var det något ni gjorde 

som gav större intryck och inspirerade andra länders kontingenter till utveckling?  

 

 Här ges rum till vidare diskussion eller andra kommentarer: 

 


