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Abstract 
My study was conducted to provide a deeper understanding of the identity of employee 

soldiers in the armed forces and their experience of their role in the military context. To 

describe and identify the soldier's identity formation, values and norms working in 

group processes are taken into account. As the individual identifies her or himself whit 

the group, the various phenomena as hostility to other military groups arise. The 

individuals weld together with other group members to form strong normative 

relationships within the group. Through a qualitative research approach eight soldiers in 

a regiment in western Sweden were interviewed, four of them were group executives or 

deputy group leaders and others were ordinary soldiers. The interviews were interpreted 

based on the symbolic interactionistic theory; Mead and Goffman. The results of this 

study indicate that soldiers are working largely based on non-monetary reasons and that 

varied tasks, the salary and career are do not primarily matters. The team spirit is strong, 

contrary to the perceived problems of the military organization. Despite a lot of 

commuting to and from their daily lives, the soldiers see their job as very important and 

stimulating. The respondents appear to such a great extent be shaped by their work 

situation that this noticeably affects them in their civilian identity work. 

Keywords: identity, role, values, norms, group processes 
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1. Inledning 
Försvarsmaktens förändringsarbete till insatsförsvar från invasionsförsvar har under 

2010 tagit det historiska steget till yrkesförsvar fullt ut. Sveriges engagemang i EU:s 

försvarssamarbete där riksdagens beslut att bidra till stående styrkor i Europa i form av 

beredskapsförband visade på ett behov av att förändra det tidigare värnpliktssystemet 

och därmed hela försvarets personalförsörjning. Härvid har Sveriges regering och 

riksdag beslutat att övergå till en yrkesarme där inte bara officeren är löneanställd med 

dess olika förmåner utan också soldater och underbefäl anställs på åtta år med möjlighet 

till fyra års förlängning under en 18 års period. Dessa kontraktssoldater kommer 

personalförsörja dels i Sverige stående insatsförband men också de utländska uppdrag 

som sanktioneras i huvudsak av FN, men också i nära samarbete med Nato. Uppdraget i 

Afghanistan har under de senaste åren intensifierats, därmed de risker som 

sammanfaller med stridsinsatser stora, detta ställer stora krav på förbandets utbildning 

med dess utrustning. Inriktningen är nu att insatsförbanden kring dess verksamhet skall 

rekryteras genom frivillig anslutning, det vill säga att soldaten söker anställning som på 

vilken arbetsplats som helst (Försvarsmaktens hemsida). 

1.2 Bakgrund 
På grund av den stora omställning som försvarsmakten nu befinner sig i fann jag det 

intressant utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv att genomföra denna studie. Med 

anledning av min personliga erfarenhet kring militär verksamhet har jag valt att studera 

den militära verksamheten med dess fenomen kring individ, grupprocesser och 

ledarskap samt hur dessa samspelar i dess kontext. Jag har tjänstgjort som FN-soldat, är 

värnpliktig officer samt befäl i de nationella skyddsstyrkorna sedan många år. Mitt 

intresse riktar sig till den militära kontexten där dess verksamhet många gånger utsätter 

soldaten för en mycket krävande arbetsmiljö. Hur upplever soldaterna sin roll samt 

arbetssituation i gruppen, hur känner soldaten inför sitt identitetsskapande i den militära 

kontexten? Genom att studera identitetsskapande i militär kontext kan vi öka vår 

förståelse för hur människor påverkas av sin anställning där relationen med 

arbetskamrater på arbetsplatsen är mycket intensiv under en väldigt lång tid, oftast flera 

år. Den enskilde soldatens identitetsskapande i sin arbetssituation kan vara av intresse 

vid framtida rekrytering, personalhanteringen av yrkessoldater inom försvarsmakten 

samt hur försvarsmakten i ett längre perspektiv skall stärka sitt varumärke som en 

attraktiv och intressant arbetsgivare.  
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1.3 Disposition 

Jag har valt att redogöra min studie efter följande uppställning. Syftet med indelningen 

är att göra texten lättöverskådlig, skapa förutsättning för läsaren att snabbt hitta för 

studien relevant information. Under rubriken inledning introduceras läsaren kring ämnet 

där jag beskriver bakgrund till studiens uppkomst. Under punkt två delger jag syfte med 

problemformulering kring de frågor jag vill få svar på i min studie. I punkt tre redogör 

jag för den tidigare forskning som jag anser vara socialpsykologiskt relevant i 

sammanhanget, det rör forskning kring grupprocesser, hur normativa band skapas samt 

hur dessa påverkar soldaten (Franke, 2000:175). Hur referensgruppers stöd skapar 

motivation, hur en skapad identitetsbild inverkar på de uppgifter soldaten ställs inför 

(Goette, m.fl, 2006:18). Som teoretiska utgångspunkter tar jag upp symbolisk 

interaktionism som utgör det socialpsykologiska perspektivet i studien. Meads teori om 

roller, rollövertagande samt ”Jaget” (Mead, 1976:109). Goffmans teatermetafor där han 

beskriver hur vi människor påverkas i interaktion med andra individer, att vi gömmer 

oss bakom en fasad i syfte att ”definiera situationen för de människor som observerar 

framträdandet” (Goffman, 1974:28). Punkt fyra beskriver den metod där jag redogör för 

hur studien gått till väga, instrumentets framtagande, vilka etiska förhållningssätt jag 

tagit hänsyn till samt hur autentisk denna studie kan anses vara. Jag beskriver också i 

vilken uträckning denna studie kan replikeras samt vilket urval jag har utgått ifrån. 

Punkt fem är indelad i två delar där dels resultatet lyfter fram essensen utav mina 

respondenters utsagor samt genom kapitlet analys, där jag utreder elementens 

förhållande där samband kopplas till momenten vilket utgör kärnan i analysen med 

utgångspunkt ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

där erfarenhet, funderingar samt framtida idéer till fortsatt forskning ges för att få en 

djupare förståelse kring soldaters identitetskapande som anställda i försvarsmakten. 
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2. Syfte och problem 
Syftet med studien är att genom en iterativ ansats få en djupare förståelse kring 

soldatens identitetsskapande samt beskriva soldatens upplevelse inför sin arbetsroll i en 

militär kontext. Att genom symbolisk interaktionism som teoretisk referensram studera 

hur grupprocesser (normer, värderingar) påverkar soldaten, vilka strategier människan 

har för att hantera rollkonflikter i interaktionen med andra gruppmedlemmar. Symbolisk 

interaktionism har en avgörande betydelse i analysen av studiens empiriska data. 

Forskningsfrågor: 

 Hur upplever soldaten sin arbetsroll i gruppen? 

 Hur upplever soldaten sitt identitetsskapande i den militära kontexten? 

 Hur upplever soldaten sina värderingar och normer utifrån den militära 

kontexten?  

2.1 Definition av militär kontext 
Försvarsmakten utgör för de flesta en organisation som många människor någon gång 

med anledning av sin värnplikttjänstgöring träffat på, men likt väl är det för ett stort 

antal en okänd värld. För att definiera ordet militär kontext, vilket betyder sammanhang 

ska jag lite mer utförligt förklara detta här. Militär kontext kanske uppfattas som lite 

svårtolkat, att det inte direkt pekar på något specifik verksamhet utan är en bred 

sammanfattning av försvarsmakten i stort. Med militär kontext menar jag i den 

huvudsakliga struktur som återfinns i försvarsmakten  som därmed utgör en social 

inrättning, en institution, ”Ställen som rum, våningar, byggnader eller anläggningar, 

där det regelbundet försiggår aktiviteter av speciellt slag (Goffman, 2009:13). Denna 

struktur som militära förband/enheter konstrueras efter är ett enhetligt synsätt som går 

igen oavsett i vilken verksamhet eller inriktning det handlar om inom försvarsmakten. 

Gruppen utgör den minsta enheten i systemet vilket oftast har som utgångspunkt om åtta 

personer. Det kan finnas skillnader beroende vilken typ av verksamhet organisationen 

bedriver. Systemet vilar på ide om ett till fyra principen, varje enhet har fyra 

underställda, där fyra grupper bildar en pluton, där fyra plutoner bildar ett kompani och 

vidare. I varje enhet ingår också en ställföreträdande chef samt en chef, bilden av detta 

generella system utgör härmed en makthierarki där ansvar delegeras vilket ger varje 

nivå mandatet att genomföra de åtgärder som ligger inom ramen för varje enhets 

uppgifter. I försvarsmakten finns det en mängd funktioner där alla enskilt eller 
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integrerat skall verka eller samverka beroende på vilken uppgift som skall lösas. 

Försvarsmaktens tydligaste mål, att med vapenmakt hävda vårt suveräna territorium 

samt att lösa internationella uppgifter som vår politiska ledning tagit beslut om. De 

olika funktioner (ofta regementen) som återfinns i försvarsmakten har till uppgift att 

utbilda samt personalförsörja de insatsförband som ingår inom ramen för den militära 

verksamheten, här skiljer sig det åt vilka krav som ställs på soldaten samt hur de skall 

utbildas. Utbildning till pilot kräver en avvikande profil där kraven är mycket höga på 

den som söker in. Några enheter kräver stor fysisk kapacitet, där andra förutsätter att 

soldaten är tekniskt lagd. Varje regemente med dess specifika inriktning utvecklar en 

kultur som under många år har växt fram, detta får en stor påverkan på soldaterna. 

Traditioner som tar sig i uttryck genom ceremonier för regementets antagna högtider, 

situationer där soldaten premieras för genomförda prov eller övningar. En del regemente 

har en större implicit status där artefakter som exempelvis huvudbonader med dess 

utbildningstecken utgör en viktig del i regementets varumärke. Myter och anekdoter 

bidrar till varumärket där dess förträfflighet bekräftas vilket påverkar officeren i hög 

grad i dennes dagliga arbete, att leva upp till ryktet om kvalité kring sin verksamhet. 

Likt en civil produkt som skall hålla hög klass, så vill soldaten ha kvalité på sin 

utbildning och sin upplevelse av denna. En del individer ställer stora krav på gällande 

var någonstans i försvarsmakten man vill söka sitt arbete, även om alla soldater har 

likadan utrustning. Att fördjupa sig i den militära strukturen är ur min mening en 

intressant företeelse i vår sociala livsvärld där symboler samt dess artefakter i hög grad 

utgör en betydande del av organisationens exteriör. Uniformen, språkbruket, sättet 

soldater officerare kommunicerar med varandra under deras utövning lägger grunden till 

försvarsmakten unika särställning i samhället (Försvarsmaktens hemsida). 

2.2 Identitetsteori och socialidentitet  
I identitetsforskning nämns två teoretiska inriktningar, det är social identitet och 

identitetsteori. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är identitetsteori relevant 

att använda här. Identitetsteori kan ses som relationer mellan två personer ”vad man gör”, 

exempelvis relationen soldat och officer. Identitetsteori ska ses som en identifieringsprocess 

där individen skapar sitt Jag utifrån ”rolltillhörigheter med dess förväntningar”. Denna 

process kan olika lång tid som rent utav kan anses som statisk. Social identitet utgör till 

skillnad från identitetsteorin där identitetsprocessen har sin grund utifrån ”vem man är”, 

”vad man tillhör” för grupp eller kategori (Trost & Levin, 2004:164).  
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

För att utveckla problemställningen kring den militära kontexten vill jag i min studie 

använda mig utav Goffmans teatermetafor om hur vi människor spelar en roll i 

framträdandet med andra människor, hur begreppet ”intrycksstyrning” inverkar på 

skapandet av individens identitetskapande (Goffman, 1974:182). Vidare skall jag 

använda mig av Meads teori om ”roller, rollövertagande (den generaliserande andre) 

samt Jaget” (Mead, 1976:182). Då militär verksamhet är signifikativ med 

grupprocesser i en stark kultur är det relevant att ta hänsyn till hur individer påverkar 

varandra genom normer och värderingar, även om denna studie inriktar sig på individen 

med dess identitetsskapande. Bions teori är förknippat med grupputveckling, omedvetet 

känslomässiga samt intellektuella processer, där uttryck som ”arbetsgrupp, 

grundantagandegrupp” ligger till grund för de fenomen som växelvis påverkar 

individen och gruppen, graden av påverkan kan variera stort. Då symbolisk 

interaktionism är en teoretisk referensram i denna studie där Mead och Goffmans teorier 

är tongivande kommer jag också att kort beskriva symbolisk interaktionism då det utgör 

det socialpsykologiska perspektivet i min studie. 

Den tidigare forskning som är relevant för min studie behandlar den betydelse 

individers engagemang har för gruppidentiteten samt de normativa gruppband som 

skapas i en militär kontext. Från den första artikeln framgår att referensgruppers grad av 

stöd har stor inverkan på soldatens engagemang vilket speglar graden av motivation och 

prestation som denne utvecklar, dock kan soldaten påverkas negativt om gruppens 

uppgifter i dess sammanhang rimmar illa med den identitetsbild som soldaten bildat sig 

under sin militära socialisering. Den andra artikeln har undersökt effekten av gruppers 

normbildning med individens syn på den egna gruppen i förhållande till andra grupper . 

Dessa två artiklar anser jag har en relevans i min studie då de anknyter till individers 

identitetsskapande, hur gruppens normer och värderingar påverkar individens 

beteendemässiga val. Här finns också relevans för Bions teori kring begreppen 

arbetsgrupp och grundantagandegrupp.  

3.1 Duty, honor, country: The social identity of West Point cadets 

Volker C. Franke beskriver i denna forskning hur han genom social identitetsteori, visar 

på hur individen formar sin identitet som en ständigt pågående process. I denna process 

görs jämförelser och självkategorisering i sociala sammanhang.  Franke utgår från 

tidigare forskning kring skolans påverkan av värderingar och attityder som han menar 
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kommer ligga till grund för framtida handling och uppträdande (Franke, 2000:176). 

Franke har haft en dynamisk uppfattning utifrån ett socialt identitetsperspektiv i sin 

undersökning för att försöka klargöra effekterna av den påverkan som sker i 

identitetsskapandet ur en militär kontext, hur individen ser på patriotism, 

fredsbevarande insatser samt hur individen rollmässigt förbereder sig inför sitt 

komplexa arbete. (Franke 2000:175). 

Franke (2000:176). refererar till Dubin där han beskriver hur en individ kan anses ha 

flera identiteter som denne kan anse påverkar honom, men det är den närmaste kretsen 

människor som har störst inflytande på individens identitet vilket därmed påverkar 

individens beslutsfattande.  

Franke (2000:176) refererar genom Stryker som beskriver hur identiteter formas utifrån 

något som kan ses som en hierarki med flera identiteter, där individens intresse samt 

starka engagemang där den identitet är som mest framträdande kommer ta överhanden. 

Stryker menade att ju individen känner för en situation ju mer instrumentellt kommer 

den att inverka på individens vilja vilket därmed kommer att öka engagemanget hos 

individen, rollkapacitet som överensstämmer med individens rollförväntningar leder till 

att individen söker sig till situationer som motsvarar individens identitetsbild. 

Franke (2000:177) refererar genom Hofman som beskriver att individen intresse för en 

situation kommer leda till att denne vill bevara och stärka denna, individens styrka av 

identiteten kommer också ligga till grund för uppbyggnad av värderingar och normer 

vilket i förlängningen påverkar beteendet hos individen. En stark gruppidentitet 

kommer leda till att värderingar och normer blir en del i individens egna föreställningar. 

Den militära socialisering som är ett utmärkt exempel där rekryter rycker in som 

kompletta främlingar för varandra, där nya identiteter växer fram utav redan etablerade 

identiteter. Isoleringen från övriga samhället bidrar till att individen går miste om sin 

integritet vilket skapar ett normativt förhållande mellan individerna. I denna tydliga 

avgränsning antar individen soldatrollen som sin främsta referensram. Soldaten stärker 

sitt självförtroende genom ökad fysik vilket utvecklar rent krigiska egenskaper som 

aggressivitet, stridslystenhet samt kunskap om krigets regler (Franke, 2000:178). I 

individens identitetskapande kommer troligtvis soldaten att stärka sina nationella band 

där familj och vänner kommer utgöra en viktig referensgrupp i fråga om soldatens 

motivation i lösandet av framtida uppdrag. Den identitetsbild som soldaten byggts upp 
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under utbildningen är avgörande om denna kan bekräftas i uppdraget, om så är fallet 

höjer den motivationen och prestationen, är identitetsbilden skev så riskerar motivation 

och prestation att försämras. 

Frankes (2000) forskning visar på ett resultat där 10 % av individerna har en 

identitetsbild med det militära där identitetsbilden mot nationen som utgör endast en 

mindre del av den totala andelen. Detta förhållande är konstant över de fyra årsklasser 

som deltagit i studien, vilket inte bekräftar hypotesen att individerna inte skapar en 

ökad identitetsbild alltefter åren på skolan fortskrider. Familj, religion eller andra 

sociala faktorer utgör fortfarande en viktig referens i individens identitetsskapande. 

3.2 The impact of group membership on cooperation and norm           

enforcement 

I denna studie av Goette, Huffman och Meier (2006) undersöktes soldater som utbildats, 

verkat i grupp under en 20 veckors period, för att sedan splittras för att fortsättningsvis 

bilda nya grupper inför en officersutbildning. Forskningen visade på att de nybildade 

konstellationer inte utgjorde en grund för institutionaliserad konkurrens eller 

samarbetsproblem vilket gynnade objektiviteten i studien, där samarbete samt normer 

observerades i och mellan grupperna.  

Då många organisationer utgörs av frivilligt anslutna individer gynnar studier i dess 

syfte att förstå hur implementeringen av normer och samarbete sker inom 

organisationen. Individers individuella vilja att följa gruppnormerna är avgörande för 

att gruppens arbete skall bli effektivt vilket ligger till grund för hur framgångsrik 

organisationen kommer att bli.  

Tidigare forskning visar på en problematik kring hur individer ser på andra icke 

medlemmar vilket har visats genom en fientlig inställning till dessa. Dock är denna 

forskning fri från sådana fenomen. 

Resultatet i studien visar på att den slummässiga indelningen gav prov på 

medlemmarnas förmåga att skapa social band. Gruppens sociala normer som fanns 

visade att medlemmarna visade en vilja att följa dessa, att förmågan att tillrättavisa 

medlemmar som inte följde dessa var mer framträdande än om andra medlemmar av 

andra grupper inte följde dessa normer.  Då studien motbevisar tidigare forskning kring 

stämpling av icke-medlemmar lyfts här hypotesen om att organisationens totala sociala 
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kompetens främjar effektiv gruppbeteende, vilket motverkar eller begränsar rent 

själviska incitament. Vidare visar att gruppnormer som uppehålls via straff eller 

belöningar förekommer på en nivå som kan anses som ganska allmän i dessa 

sammanhang. Identitetsbilden kan anses här ligga till grund för sambandet till bristande 

engagemang, ett avståndstagande till andra grupper eller chefer vilket kan kopplas till 

identitetsbilden som är av grupp eller individnivå.  

3.3 Ervin Goffman 

Goffmans teatermetafor riktar ljuset mot att vi människor spelar teater, intar en roll i 

den kontext som vi verkar i för tillfället, samt hur vi försöker bevara vår självbild inför 

andra genom att i så positiva ordalag som möjligt försöka framhäva oss med hjälp av 

intrycksstyrning (Goffman, 1974:182). Individens person kan ses som en offentlig samt 

ett icke offentligt område, där det officiella området används för framträdandet inför de 

som observerar oss, denna metafor kallas för ”publiken” (Goffman, 1974:101). Här vill 

vi visa en positiv fasad, inredning i vårt hem, klädsel är kulisser och rekvisita samt den 

personliga fronten vilket inkluderar statussymboler med ett personligt språkbruk. Det 

icke officiella området är vårt framträdande där vi utan insyn av publik uppträder, 

agerar på ett sätt som vi inte vill visa upp för allmänheten (Goffman, 1974:30). 

Upprätthållande av individens ansikte är viktig, att i en situation blir påkomna att inte 

vara den vi uppgett oss som kan medföra att vi tappar ansiktet. Prekära situationer där vi 

observeras i fel tappning är mycket olustiga vilket förknippas med starka känslor. Olika 

sociala sammanhang är förenade med förväntningar om hur vi bör uppträda, vi svär inte 

i kyrkan, pojkar gråter inte och vidare. De som observerar oss i det sociala 

sammanhanget har ofta förväntningar på rollen vi antar vilket leder till ett 

upprätthållande av den sociala identiteten och status som andra förknippar med rollen 

vilket gör utryck för fenomenet ”intrycksstyrning” (Goffman, 1974:38).   

3.4 George. H. Mead 

Mead menar att symboler och tecken utväxlas mellan två individer vid en 

kommunikation,  att dessa tecken stimulerar den andre individen till respons, det kan 

vara icke-verbalt eller verbalt. Mead beskriver självet som en betraktelse av identiteten, 

som om något medvetet hos individen, det vill säga att det inte är omedvetna processer. 

I interaktion med andra krävs det att individen först måste se den andre för att vara sig 
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själv, Mead kallar det rollövertagande, att sätta sig in i den andra individen som man 

kommunicerar med är en mental förmåga att projicera ut det egna beteendet.  

Genom att kunna föreställa sig reaktionen hos en annan individ eller grupp övertas enlig 

Mead ”den generaliserande andres roll” (Mead, 1976:120). Denna företeelse sker 

redan under barndomen, och utvecklas under uppväxten till det som är accepterat enligt 

gällande värderingar och normer. Genom att betrakta sig först som objekt, ”Me”, kan 

individen sedan utveckla förmågan att bli ett subjekt för sina handlingar. Genom detta 

”Me” uttrycks en subjektiv bild av självets uppfattning, erfarenheter och värderingar. En 

annan sida av medvetandet är dess uppfattning om erfarenheter som kallas reflektiv. 

Den reflektiva uppfattning om erfarenheter existerar endast i individens medvetande likt 

den subjektiva men ger sig till känna i individens tankar, fantasi och lekar. Dessa två 

fenomen existerar på helt olika nivåer, där den subjektiva uppfattningen om objektiva 

uppsättningar är inte samma sak som den struktur som framkallas vid socialt beteende 

(Mead, 1976:128).    

”I”, är den kreativa delen av självet, som kommer till utryck genom olika anpassningar i 

samspelet med andra i realtid vilket uppträder i konflikter eller andra omständigheter 

som innebär att en anpassning måste göras i den aktuella interaktionen. ”Me” är de 

organiserade attityder som utgörs av erfarenheter som man själv antar medans ”I” är den 

reaktion som medvetandet gör utan att kunna tillgå sina samlade erfarenheter, det är 

först efter reaktionen som erfarenheten kan dras av den utförda handlingen (Mead, 

1976:133).   

3.5 Wilfred Bion 

Bion beskriver gruppen som ett totalt fält, där det i gruppen finns två grupper, dels 

arbetsgrupp samt grundantagandegrupp.  Dessa mentala tillstånd ger sig till känna 

genom att individer innehar vissa roller i arbetsgruppen för att lösa arbetsmålen på ett 

progressionsinriktat sätt, de utvecklas samt drar erfarenheter av löst uppgift. Att 

upprätta denna fasad är enligt Bion en omöjlighet i längden att upprätthålla, utan 

kommer att leda till minskad effektivitet, olust med regression till följd. Tre 

grupptillstånd kan regera i gruppen, det är ”beroende, parbildning och flykt/kamp” 

(Bion, 1974:91).   

Likt barn i förhållande till sina föräldrar kan medlemmar i gruppen projicera vuxen 

ansvaret till ledaren , att denne får lösa problemen. Ledaren intar rollen som 
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fadersgestalt och tar besluten för gruppen vilket kan leda till introjektion. Om det istället 

är ledaren som formas av gruppen leder det till projektion, det vill säga att gruppens 

grundantagande formar ledaren till det aktuella grundantagandet i gruppen, 

”beroendetillståndet” (Bion, 1974:155). Problem kan dock senare uppkomma när 

gruppmedlemmarna vill återta sin vuxna roll, om ledaren inte släpper ansvaret kan en 

beroendekultur utvecklas. Flykt/kamp handlar enligt Bion om samma sak men på olika 

sätt. I flykttillståndet flyr gruppen vilket kan tendera till att vara borta psykiskt eller 

mentalt kring uppgiften där småprat eller andra småsysslor är i fokus. I kamptillståndet 

är gruppen inställd på kamp, det kan handla om makt, arbetsförhållanden eller orättvisor 

inom ledarskapet. Gruppen kommer inte att kunna se nyktert på förhållanden kring 

situationen där cynism regerar vilket får konsekvenser för den egna självmedvetenheten. 

Parbildning ger gruppen en känsla om att befinna sig i ett idylliskt tillstånd kring hopp 

eller längtan till något. Under ytan lurar svartsjuka med en önskan om en förändring, 

eller en fantasi om en plötslig förändring som aldrig sker. Grundantagandegruppen med 

dess processer kan ta olika skepnader där individerna i gruppen är omedvetna om dess 

olika fenomen, de kan ses som utvecklingsnivåer inom gruppen där aktuella 

förhållanden mognar för att till sist bli accepterade av gruppens medlemmar. 

3.6 Symbolisk interaktionism 
I perspektivet symbolisk interaktionism är symboler och signaler viktiga komponenter i 

det sociala samspelet mellan människor vilket speglar interaktionens mål med att 

komma överens om innebörden för att därmed skapa en ömsesidig definition av 

situation. Samspelet karaktär får till konsekvens att tolkning av sin omvärld hela tiden 

fortskrider vilket därmed kommer också att agera utifrån dessa genom att tillskriva 

handlingarna olika betydelse (Bryman, 2006:28). Symboler kan vara ljud, gester, 

handlingar, artefakter. Olika benämningar ger upphov till en föreställning där vi direkt 

kan kategorisera in benämningen under ett specifikt element, en sändares budskap ger 

mottagaren en respons som framkallas hos benämns signifikant symbol (Mead, 

1976:69). Föremål eller artefakter har stort symbolvärde som kan ge upphov till känslor 

och engagemang hos individen, det kan exempelvis röra sig om religiösa eller historiska 

symboler. Artefakter tillskriver inte sällan status då dessa symboler kan ses som ett 

varumärke, exempelvis kan nämnas Mercedesbilar eller klockmärken som Rolex där 

dess varumärke framkallar statuskänslor (Trost & Levin, 2004:148). Samma fenomen 

ser vi i den sociala världen där olika yrken ses som mer status än andra. Jag har valt 
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detta perspektiv då jag förhoppningsvis kan tolka respondenternas livsvärld, hur dessa 

interagerar med varandra i ett gruppsammanhang på ett enkelt och lättfattligt sätt.  

Teorierna av Mead, Goffman samt Bion utgör härmed en grund för det fortsatta arbetet i 

studien där jag mer specifikt vill redogöra varför och hur jag vill använda dessa 

författare i min koppling till mina forskningsfrågor. Utifrån Meads tankar kring I och 

Me samt den generaliserande andre vill jag koppla till frågan kring soldatens 

upplevelse av sitt identitetskapande i den militära kontexten. Att få en djupare förståelse 

kring soldatens interaktion med övriga medlemmar i gruppen, hur denna process 

påverkar soldaten. 

Goffmans begrepp om intrycksstyrning vill jag koppla till frågorna kring soldatens 

upplevelse av sin arbetsroll i gruppen. Bions begrepp kring grundantagandegrupp vill 

jag koppla till frågan om soldatens upplevelse kring värderingar och normer i den 

militära kontexten. Här anser jag också att Goffmans intrycksstyrning är relevant att 

beakta kring värderingar och normer. 
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4. Metod 
Jag har genomfört en iterativ studie utifrån en kvalitativ metod där forskningsfrågorna i 

syfte/problemställningen utgör grund för studiens resultat. Metoden har en empirisk 

infallsvinkel riktade mot individen med dess relation till de processer inom en avgränsning 

som visar på just identitetsskapande inom gruppen (in-groups) med dess kontext, det vill 

säga att beskriva dess ”real-life” situation (Backman, 2008:54). Genom en kvalitativ 

intervjumetod med öppna frågor var syftet att lyfta upp individens upplevelser som anställd 

i försvarsmakten, där respondenternas subjektiva känslor samt erfarenheter nyanseras för 

att därmed få en ökad insikt om respondentens personliga tankeprocesser (Bryman, 

2006:302). 

 Det teoretiska underlaget utgör en avgränsning för de reflektioner och utgångspunkter 

inom symbolisk interaktionism där jag vill lyfta upp olika socialpsykologiska fenomen där 

individer samspelar i en professionellt militär arbetssituation. Med anledning av att 

teoretiska utgångspunkter kan utgöra ett hinder där teorierna riskerar att mättas, vilket 

därmed begränsa studiens resultat valdes det iterativa förhållningssättet. Detta 

förhållningssätt bidrar till att kunna växla mellan empiri och teori vilket ökar chansen till 

en mer nyanserad bild av individens upplevelser (Bryman, 2006:314). Målgruppen är 

soldater med anställning i försvarsmakten som tillsammans verkar i den militära kontexten. 

Valet av metod gav förutsättningar att ställa följdfrågor där respondenternas svar utifrån 

frågeställningarna kunde lyftas fram. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter vilka 

avslutades med ett informellt samtal. Här noterades fakta som inte framkom under själva 

intervjun. Arbetsgången under studien har varit att intervjuerna spelades in, transkribera 

dessa ordagrant, för att slutligen analyseras och tolkas utifrån diskursanalysmetoden där 

olika framträdande element och moment fungerade som grund för resultatet. Resultatet 

utgjorde utgångspunkt för det fortsatta analysarbetet, vilket har skapat en djupare förståelse 

inför den slutliga diskussionen (Hartman, 2004:186). 

4.1 Instrument 

Intervjuguiden är utformad i enlighet med mina forskningsfrågor vilka är relevanta för att 

besvara dessa. Frågornas kvalitativa karaktär gav möjligheten ”att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld” (Kvale & 

Brinkmann, 2009:45). Respondenten fick beskriva sin upplevelse kring sin arbetssituation, 

sin roll i gruppen samt respondentens upplevelse kring frågor som berör värderingar och 

normer i dennes arbetssituation. Intervjuguiden har också bakgrundsfrågor som hade till 



 
 

15 
 

avsikt att ge en beskrivande bild av respondentens ålder, utbildning, civila jobb samt 

militära bakgrund. Syftet med denna bakgrundinformation var att kunna sätta in 

respondenten i ett sammanhang (Bryman, 2006:304).  

4.2 Etik 

Inför intervjun togs en kontakt med rekryteringsavdelningen på det regemente där 

respondenterna arbetade. Detta hade i syfte att få ett formellt godkännande av 

organisationen att få tillgång till respondenterna under deras arbetstid. Respondenternas 

reglerade arbetstid med veckopendlade till olika delar av landet utgjorde en tidmässig 

begränsning. Den militära strukturen är präglad till stor del av utbildningsverksamhet 

där slutövningar utgör en stor del av verksamheten vilket medför att respondenten inte 

alltid är tillgänglig på den ordinarie arbetsplatsen över tid. Inledningsvis ställdes frågan 

via telefon till regementet om ”informerat samtycke” (Kvale & Brinkmann, 2009:87).  

En formell förfrågan har därefter delgivits via E-post. I brevet presenterade jag mig, 

mina avsikter, att studien endast var avsett att användas i forskningssyfte. Jag delgav 

också de forskningsfrågor jag avsåg att använda i studien, men inte de specifika 

intervjufrågorna då detta kunde hindra ”bedrägligt förfarande mot intervjupersonerna” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:87). Anledning till att forskningsfrågorna delgavs 

organisation är den höga integritet som finns inom den militära organisationen, en 

delgivning av forskningsfrågorna var därför en etisk nödvändighet i syfte att få tillgång 

till respondenterna. Information till organisationen om total anonymitet vad det gäller 

respondenter, förband samt regemente har framförts (Kvale & Brinkmann, 2009:89). 

Vidare har jag deklarerat att hemlig militär eller annan känslig information för 

försvarsmakten inte hade till avsikt att beröras. Respondenterna som ingick i 

undersökningen var frivilliga där individerna informerades om att frågorna inte 

nödvändigtvis behövde besvaras om de på något sätt kände sig obekväma i situationen 

Respondenternas deltagande i studien inte var bindande. Jag har under en kortare tid 

arbetat på regementet och träffat en av respondenterna, men vi har aldrig arbetat nära 

tillsammans. Jag anser inte att vårt tidigare möte på något sätt påverkat min objektivitet 

i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009:91).  

4.3 Validitet 

Respondenterna svarade på frågor utifrån sin subjektiva sanning av sin arbetssituation, en 

sanning som tillfälligt gäller i respondentens nuvarande objektiva värld, det vill säga i 
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Försvarsmakten. Därmed kan denna kvalitativa studie ifrågasättas, vad säger att 

intervjuaren tolkat respondenten rätt, vad säger att respondenten ger en sann beskrivning 

av dennes upplevelser i den militära kontexten? (Kvale & Brinkmann, 2009:246). 

Tolkningen av respondenternas svar kommer att vara autentiska genom att intervjuaren 

genomförde analys och slutsats, där jag ensam står för resultatet i denna intervjustudie.  

Respondenterna hade interagerat med sina övriga gruppmedlemmar i medeltal tre år, där 

tre veckor var den lägsta anställningstiden samt den högsta utgjordes av fem år. 

Sanningshalten och därmed riktigheten kan därmed anses vara riktig i sin premiss, där 

intervjun återgett soldatens subjektiva upplevelse av sin arbetssituation i militär kontext. 

Frågornas antal (33 stycken) samt dess utformning där respondenten fick fritt återge sin 

upplevelse i sin arbetssituation, frågorna mätte det som avsågs mäta säkerställer den 

interna validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009:264).  

Intervjuarens långa erfarenhet, kunskap om den militära kulturen samt kunskapsområde 

som soldaterna verkar i, säkerställer tolkning av det språkbruk som respondenterna 

använder sig av (Bryman, 2006:257). I denna studie utgör det därmed en styrka. Den 

externa validiteten där möjligheten att generalisera studiens resultat till andra sociala 

miljöer kan betraktas som starkt begränsad vilket därmed utgör en brist i min studie, då 

den militära kontexten utgör en speciell natur i vår sociala värld (Bryman, 2006:258). 

Min erfarenhet och kunskap kan anses samtidigt utgöra en svaghet, då min objektivitet i 

sammanhanget kan ifrågasättas. Kritiken mot min interna validitet gäller om det finns 

anledning att misstänka om jag omedvetet färgat eller vinklat arbetet med mina privata 

föreställningar och erfarenheter. Dock anser jag att även om min något äldre erfarenhet 

speglade mina uppfattningar inledningsvis, så är min bestämda uppfattning att 

respondenternas utsago i majoritet speglar en organisation som genomgått en rad 

förändringar som inte stämde med mina eventuella fördomar. Min insikt om problemets 

natur samt min reflektion kring detta i arbetet kan anses lyfta trovärdigheten hos mig 

som författare. 

4.4 Reliabilitet 

Extern reliabilitet står för i vilken omfattning studien ska kunnas replikeras med samma 

resultat, vilket kan vara svårt i en kvalitativt inriktad forskning. Vikten av att kunna 

replikera en studie kan ha en avgörande betydelse där faktorer som forskarens intresse 

samt sociala kunskaper kring ämnet som skall undersökas är avgörande vilket därför bör 
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eftersträvas. Den interna reliabiliteten säkerställs vid detta tillfälle genom att 

intervjuaren genomfört alla intervjuer samt tolkat samtlig insamlad empiriskt material 

(Bryman, 2006:257). 

4.5 Urval 

Jag har valt att intervjua åtta stycken manliga soldater som arbetar inom 

försvarsmakten. Jag visste på förhand vilka jag vill intervjua, därmed har jag gjort ett 

bekvämlighetsurval. Av de individer som arbetar professionellt i försvarsmakten ger 

urvalet endast en högst begränsad bild av hur arbetssituationen för soldater i liknande 

förhållande då detta stickprov inte är representativt för hela befolkningen. Resultatet kan 

därmed inte generaliseras men utgöra en grund för fortsatt forskning eller komplettera 

fortsatta studier inom detta område (Bryman, 2006:115). Medelåldern på 

respondenterna var 24 år där alla soldater har tidigare erfarenhet av en anställning i 

försvarsmakten samt att samtliga har tjänstgjort i utlandsstyrkan. Fyra stycken 

respondenter har en gruppchefsbefattning. Ingen respondent har examen på högre 

akademisk nivå, men samtliga har en teoretisk gymnasial bakgrund såsom exempelvis 

tekniskt, samhäll eller naturprogram. Längre civila erfarenheter av anställningar utgör 

bara på ett par år sammanhängande arbete för tre av respondenterna där huvuddelen har 

gått till yrket direkt från värnplikten, deras civila arbetserfarenheter sträcker sig till 

sommarpraktik. Respondenterna bar under intervjun sin arbetsdräkt och befann sig på 

sin arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under en dag.  
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5. Resultat och analys 
Resultatet av denna studie har genererats utifrån en analys ur ett integrerat 

diskursperspektiv. Diskursanalysmetoden ”betecknar den grupp av angreppsätt som 

fokuserar på hur text och tal är retoriskt organiserade av den sociala interaktionen och 

härmed underbygger bestämda konstruktioner av den sociala världen” (Winther, 

Jörgensen & Phillips, 2000:112). Arbetsgången av analysen har genomförts genom att 

varje intervju först transkriberats, därefter har en individanalys genomförts på var och 

en av respondenterna för att säkerställa det abstrakta diskursfältet per definition betyder 

” en entydig fixering av betydelsen inom ett bestämt område” (Winther, Jörgensen & 

Phillips, 2000:134). Diskursfältet eller  diskursordning är i detta sammanhang inriktat 

mot individens arbetssituation i en militär kontext. För att definiera den sociala 

praktikens språkbruk eller genre (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:73) kan försvaret 

anses vara den genre som bildar den huvudsakliga inriktningen i denna studie. Vidare 

ska jag i nämnd ordning redogöra för de diskursanalytiska begrepp som använts i 

individanalysen vilka utgörs av nodalpunkt/mästersignifikant element, moment, retorik, 

intertextualitet, interdiskursivitet, hegemoni samt ideologi.  

Resultatet visade på 5 framträdande element i texten där i huvudsak två moment regerar. 

De olika momenten inom respektive element utgör huvudsakliga inriktningar vilket 

konstituerar centrala delar i respondentens arbetssituation, känslor och upplevelser som 

påverkar soldaten vilket utgör utgångspunkter för soldatens identitetsbildande. Jag 

väljer att sortera in resultatet in under varje element för att där beskriva momenten där 

koppling sker till tidigare forskning och teorier. Dessa klassificeringar av element och 

moment är inte helt autonoma utan utgör en komplicerad verklighet där alla begrepp är 

integrerade med varandra. För att göra analysen mer förståelig väljer jag att strukturera 

upp den enligt denna ordning.  

I första delen kommer jag redogöra för studiens resultat där de diskursanalytiska 

begreppen utgör en grund för de empiriska data som insamlats. I andra delen redogör 

jag för analysfasen ur de fem centrala element som presenterats tidigare. Genom en 

strukturering med utgångspunkt av elementen kan jag på ett tydligt sätt redogöra för vad 

som legat till grund för resultatet. 
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5.1 Resultat 

Karakteristiska 

De respondenter som intervjuats utgörs i nämnd ordning från A till H. Respondenterna 

olika karakteristiska är kortfattat roll, ålder, år i yrket: 

A) Gruppchef, 23 år och fyra år i yrket. 

B) Soldat, 23år och tre år och fyra månader i yrket. 

C) Ställföreträdande gruppchef, 23 år och två år och tre månader i yrket. 

D) Ställföreträdande gruppchef, 22 år och tre år och sex månader i yrket. 

E) Soldat, 25 år och tre veckor i yrket. 

F) Soldat, 24 år och inne på sitt tredje år i yrket. 

G) Soldat, 26 år och inne på sitt femte år i yrket. 

H) Gruppchef, 23 år, och fyra år i yrket. 

5.1.1  Nodalpunkt 

Nodalpunkten eller mästersignifikanten utgörs av begreppet anställd soldat, detta är ett 

centralt tecknen som övriga moment korreleras mot vilket en diskurs därmed inrättas 

(Jörgensen & Phillips, 2000:35). I försvarsmakten ses all personal i grund som soldater 

oavsett grad eller ansvarsområde. Soldat utgör den enskilt minsta beståndsdelen i den 

militära strukturen där den operativa verksamheten verkställs. Gruppen utgör den 

minsta organisatoriska förbandsenheten i militära förband finns vanligtvis två formellt 

utsedda gruppchefer som leder med ansvar för gruppens totala verksamhet vilket bara i 

gruppen utgör en av flera specialistinriktningar som varierar utifrån profession. 

Gruppens uppgifter där övriga rutinarbeten utförs av alla i gruppen vilket är signifikativt 

för ett förband med professionella soldater. Den höga graden av professionalism gör 

gruppen självgående med stort egenansvar inom respektive soldats arbetsroll, vilket blir 

mer tydligt i jämförelse under den tid då individen genomförde sin grundutbildning som 

värnpliktig. Större vana från soldaten, en mer strukturerad framförhållning från 

arbetsgivare, att det finns en känsla av att vara en del i organisationen istället för att 

behandlas som en robot där det gäller att göra som chefen säger utan inflytande i 

arbetsgången, utgör en stor positiv skillnad för den anställde soldaten. Inflytande över 

sin arbetssituation är något som bidrar till arbetsglädje samt ökar soldatens motivation. 
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Respondent F säger: 

”Största skillnaden är ju att man har blivit mer van/…/nu har man ju 

kommit in i rutiner/…/man får mycket mer information om vad man 

skall göra/…/ inte all den ovissheten man hade under värnplikten då man 

knappt visst vad man skulle göra under nästa vecka” 

Respondent B säger: 

”Att man inte är lika mycket kött som man var under värnplikten för då 

var man ju som en robot typ som bara kommandostyrdes hela tiden” 

Den nya inriktningen med anställda soldater i stället för värnpliktiga förändrar attityden 

hos officerare viket bidrar till soldatens självförtroende vilket ökar den positiva 

självbilden. Citaten visar också på vilken skillnad som finns från tiden som värnpliktig 

soldat till att vara anställd, men att det också tagit tid för officeren att ändra gamla 

invanda attityder samt ledarskap mot soldaterna. 

Respondenten G säger: 

”Det känns som officerarna och officerslaget har börjat anpassa sig till 

att ha yrkesanställda soldater”  

Respondent B säger: 

”Det är mer jämlikt nu än det var under värnplikten/…/ man kan skämta 

med och jävlas med befälen och sådant/…/ alltså de blir mer som 

arbetskompisar” 

Respondenten E säger: 

”Där befälet inte är någon som står och skriker på dig och/…/ liksom står 

och pekar med hela handen” 

Värnpliktstiden utgör här en referens till dagens arbetssituation som anställd, denna 

erfarenhet visar på en betydlig förändring gällande officerens bemötande av soldaterna, 

men också en upplevd ökning av egenansvar hos de anställda soldaterna. Det finns 

också klara roller mellan soldater och officerare, då enheten löser sina uppgifter av en 

mer formell karaktär. Detta i jämförelse när soldater och officerare befinner sig i en mer 

informell kontext exempelvis vid vård eller andra uppgifter av rutinkaraktär. Fenomenet 
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beskrivs av en av respondenten som ”av och på”, vilket beskriver karaktären samt 

skillnaden av informellt såväl som formellt arbete. 

Respondent A säger: 

”Det finns en väldigt tydlig av och på knapp/…/jag sitter inte och 

snackar skit med en plutonchef/…/när det är operativ 

verksamhet/…/däremot en dag med materieltjänst/…/då kan jag gå upp 

och ta en kopp kaffe med plutonchefen och snacka skit” 

”Vi är kollegor men vi är/…/ förstår/…/rangordningen och vem som är 

chef över vem” 

Respekten för varandra är ömsesidig vilket leder till ökat förtroende mellan chef och 

soldat vilket i förlängningen utgör en viktig del i striden. I strid går det inte att 

ifrågasätta chefens order då det är snabba beslut som måste kunna tas, beslut som kan 

vara avgörande för soldatens, gruppens säkerhet och därmed dess förmåga till 

överlevnad i skarpa situationer.  

5.1.2  Element 

Förenklat utgör elementen en form av grundläggande hörnstenar för individen i 

organisationen, inom varje element regerar olika moment. Inom diskursanalytsiskt 

synsätt utgörs elementen av säkerhet, kontroll, disciplin struktur, kultur. Dessa begrepp 

kan förändras utav artikulation, därmed kan en förändring ske av elementens identitet 

om det ”skapar en relation mellan elementen” (Jörgensen & Phillips, 2000:35). 

Element kan ses som mångtydiga, där meningen inte helt är fixerad, det innebär att 

elementet inom en diskurs hela tiden försöker nå entydighet för att därmed bli ett 

moment (Jörgensen & Phillips, 2000:34). Jag kommer i nämnd ordning nu redogöra för 

diskursens element. 

Säkerhet 

Säkerhet utgör en i särklass viktigaste del i soldatens utbildning då en stor del av 

verksamheten kan betecknas som mycket riskfyllt, exempelvis genomförs 

stridskjutningar med skarp ammunition. Men det händer att utrustning är införskaffat 

under helt olika förutsättningar eller tidsperioder, detta leder till något man kan kalla för 

ett moment 22 situation. Den personliga stridutrusningen som soldaten bär under 

lösande av uppgift kan väga så mycket som 20 kilo vilket därmed i anspråk en 

betydande plats då soldaten förflyttar sig i fordon. Enligt lag skall bälte bäras under 
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transport i fordon, vilket dock fungerar sämre i praktiken då utrustningen i fordonen inte 

är anpassat för soldatens stridutrustning. Trafiksäkerhet och vikten av att snabbt kunna 

vara stridberedd går här inte ihop.   

Respondent D säger: 

”Men jag tycker liksom att när vi åker i fordon så är det rätt viktigt att 

folk sitter bältade /…/ men det är ganska svårt att göra det/…/ i de 

fordon vi har nu” 

Respondentens förtroende kring viss materiel riskerar att brista om säkerhetsrutiner 

måste frångås för att över huvud taget kunna fungera i en verklig situation. Svårigheten 

att följa vissa bestämmelser leder till rollkonflikter av soldatens värderingar kring den 

egna synen på säkerhet och risktagning. Kopplat till de skarpa situationer som nu ofta 

förekommer i Afghanistan är säkerhet än viktigare då vägbomber eller strid med 

eldhandvapen förekommer mer i regel än undantagsvis. 

Respondent E säger: 

”Framför allt att det ska vara en trygg och säker arbetsgivare/…/ där jag 

inte känner att vi utsätts för onödiga risker” 

Säkerhet med dess utövande bidrar också i vissa fall till restriktioner som upplevs som 

begränsande i stridsutbildningen. Enskilda önskemål om en säkrare verksamhet kan 

paradoxalt komma att bidra till meningsskiljaktigheter kring utbildningssäkerheten, 

vilket utgör en ständig balansgång kring behovet att öva mot verkliga händelser. 

Respondenten F säger: 

”Jag säger väl att det är många som håller varandra om ryggen här/…/ 

göra ett vådaskott/…/jag du vet vad som händer/…/nu glömmer vi bort 

det här” 

”Säkerhet och sådant som många tycker att det försämrar 

utbildningen/…/att de inte får öva som de vill när det bara gäller att öva 

säkert” 

Gruppåverkan med dess gruppnormer utgör en viktig faktor när enskilda individers 

värderingar går stick i stäv med majoriteten av soldaterna. Dubbla budskap från 

organisation eller chefer kan komma att få konsekvenser för soldatens motivation där 

viljan att ta risker minskar. 
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Respondent F säger: 

”Det är ju inte bara gruppchefer utan pluton och ställföreträdande 

plutonchef också som inte vill att någon skall anmäla saker varje gång” 

Kontroll 

Kontroll utgör en del i säkerhetstänkandet och ansvarsförhållandena, dels hos soldaten 

men också för chefer på olika nivåer. Kontroll är elementärt i försvarsmaktens arbete i 

alla hänseende. 

Respondent G säger: 

”Det är så jävla viktigt att man verkligen har koll/…/ speciellt skjutvapen 

och sånt”  

Disciplin  

Det kräver en hög självdisciplin med ökat egenansvar. Arbetsuppgifter som går över i 

rutin kan omedvetet åsidosätta säkerhetstänkandet hos den enskilde individen, därmed 

blir kontroll än viktigare för den enskilde.  

Respondent F säger 

”Det kan förekomma slarv/ hos den enskilde individen/…/ det är så jävla 

viktigt att/ man verkligen har koll på sin skit/ speciellt skjutvapen och 

sånt/ det tummas inte på säkerheten/ utan det slarvas/…/ men det är inte 

organisationens fel/…/ man känner sig så trygg i sig själv” 

Respondenten menar på att det är ytterst den enskilda soldatens disciplin i olika göromål 

som utgör den sista säkringen där kontroll och säkerhet i skarpa stridsövningar är 

fundamentalt. Brister i egenkontrollen utgör en stor risk för tillbud eller olyckor 

gentemot medarbetare såväl som övningsledning. Egenkontroll är starkt kopplat till 

säkerhet. 

Struktur 

Struktur är en annan viktig del i det militära systemet, struktur upplevs som något 

positivt, att det är ordning och reda på arbetsplatsen. Soldaten jämför med det civila 

arbetslivet som blir en viktig referenspunkt. 
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Respondent E säger: 

”Men om man relaterar till det civila så tycker jag att strukturen fungerar 

väldigt bra/…/ den är effektiv så att säga” 

Struktur är också den hierarkiska ordning som soldaten ingår i, strukturen är till stor 

hjälp när soldaten upplever med eller motgångar, soldaten som en del i gruppen intar 

olika roller där gruppmedlemmarna kompletterar varandra i olika situationer. 

Respondent E säger: 

”I gruppsammanhang när man stöter på motgångar/ det är individer som/ liksom 

lyfts fram och arbetar stöttande/ och andra behöver bli stöttade helt enkelt/…/ jag 

tror att en bra grupp stärks nog/ vid sådana tillfällen för att få verksamheten att 

funka” 

”Yrkesrollen innefattar ju väldigt tydliga med och motgångar så att säga/…/ i och 

med den strukturen som finns hanterar man det på ett bra sätt/…/ jag känner att jag 

har de verktyg för att kunna/…/ arbeta med motgångar/ även medgångar så att 

säga”  

Omständigheter på organisatorisk nivå som är utom inflytande för soldaten har en negativ 

inverkan vilket sänker motivationen i gruppen.  

Respondenten B säger: 

”Folk är så bittra så man börjar garva åt det/…/det är väl så folk 

uttrycker när det suger rent ut sagt/…/det är så det uttrycker sig/…/man 

blir bitter när grejer inte fungerar som de ska göra” 

Händelser som påverkar vårt medvetande negativt, utlöser en form av depression, där 

allt är svart och meningslöst. Gruppen som helhet påverkas där atmosfären upplevs som 

nedstämd.   

Respondenten B säger: 

”Dålig kritik eller konstruktiv kritik /…/alla lite nedstämda och typ går 

och muttrar/…/ men nästa dag tar alla tag i det igen” 
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Kultur 

I början av den militära karriären blev respondenten starkt påverkad av förbandets 

kultur med dess arbetsmiljö, men att det med åren har medfört en förändring av synen 

på sin roll som soldat i försvarsmakten. Detta visar på en mer ödmjuk inställning till sin 

arbetsroll och hans värderingar kring denna.  

Respondenten G säger: 

”Jag var skitkaxig och tyckte jag var störst bäst och hårdast i hela 

försvarsmakten/…/det har ju senare visats sig vara väldigt negativt för 

förbandet” 

Ålder och erfarenhet bidrar till en förändrad syn på förbandet. Självkänslan hos soldaten 

ökar vilket utvecklar en positiv självbild, soldaten har fått bekräftelse att han duger som 

han är av omgivningen i den arbetsroll han företräder. 

Respondenten G säger: 

”det är mer killarna som kommer från GU/…/det är mycket 

macho/…/visa att man är hård/…/vi försöker göra dem mer ödmjuka” 

Nytillkomna gruppmedlemmars machoattityd och värderingar påverkas av gruppen för 

att införlivas i gällande gruppvärderingar. ”GU” är en förkortning av grundutbildning/ 

värnpliktsutbildningen. 

Soldaten utvecklar en identitet som präglar honom oavsett om han jobbar eller är ledig. 

Soldaterna veckopendlar, bor tillsammans och umgås även på fritiden.  

Respondenten G säger: 

”I och med att man bor och jobbar så tätt och så mycket med sina 

kollegor/…/ blir man väldigt bra vänner/…/kärnan blir militär dygnet 

runt”  

”Det är inte troligt att en civil vän skulle ställa upp på samma sätt/…/det 

är det fina med vårt yrke tycker jag” 

Respondenten E säger: 

”Så den relationen har ju påverkats då jag inte i samma utsträckning kan 

träffa min gamla umgängeskrets och inte heller min familj då” 
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Kamratskap utvecklar band som kan liknas till en andra familj där stort förtroende för 

varandra skapas inom gruppen. Detta medför dock att soldatens kontakt med civila 

vänner och familj minskar. Arbetskamraterna blir till deras bästa vänner som de stor del 

av tiden umgås med, deras självbild och identitet blir ett med jobbet. 

5.1.3  Moment 

Momenten som artikuleras i diskursen utgörs i analysen av respekt, ansvar, roller, 

tolerans, motivation, normer, ordning, inflytande, skyldigheter, värderingar. Inom 

diskursen fixeras betydelsen i den bestämda domänen, ”Alla tecken i en diskurs är 

moment” (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:33).   

Skyldigheter 

Under värnpliktens tidevarv var soldaten en marginaliserad del i försvarsmaktens 

personalarbete. Soldaten var inne en kort period för att fostras, utbildas och sedan 

krigsplaceras. Skyldigheterna för den värnpliktige soldaten var många, tilliten var 

formellt låg från officerarna mot den värnpliktige soldaten, och pliktlagar gällde vilket 

tvingade den värnpliktige in i systemet som vid utebliven inställelse kunde ge fängelse. 

Nu är soldaten frivilligt anställd med lön som kanske kan anses låg, men en känsla av 

meningsfullhet och dess omväxlande uppgifter i arbetet motiverar individen till att ta 

anställning.  

Respondent A säger:  

”Det är just arbetet som håller folk kvar/…/ man kan ha överseende med 

löner och förmåner och den tryggheten för det är ett intressant och 

givande arbete” 

Respondent C säger: 

”Det är kul och att det finns mening med det man gör/…/ inte enbart för 

att gå hit och tjäna pengar som man gör på ett civilt jobb” 

Respekt   

Officeren visar hög respekt mot soldaten men uppfattas av individen att mer ansvar 

krävs mer än tidigare som värnpliktig soldat, det uppfattas som positivt.  

Respondent B säger: 

”Ditt eget egna initiativ uppskattas mycket mer nu och man får utvecklas 

mer på så sätt” 
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Respondent E säger: 

”Jag tror att officerarna ställer dels högre krav på oss men låter oss också 

vara med mer och påverka just för att vi förväntas kunna leverera mer än 

en värnpliktig” 

Ansvar 

Respondenten finner en stor frihet kring sitt arbete där ansvaret är stort och trots att de 

jobbar mycket och intensivt ser de arbetsuppgifterna som omväxlande. Här ser vi en 

koppling till nästa moment som är motivation. 

Respondent D säger: 

”Jobbar vi relativt mycket här på dagarna/…/13 timmars arbetsdag/…/då 

kan man börja senare på måndagar/…/ och sluta tidigare på fredagar” 

”Det är ett omväxlande arbete”  

Respondent C säger: 

”Personligen får göra det jag tycker är kul” 

”Nu får man ta mycket mer initiativ och ansvar” 

Motivation 

Motivationen är hög, då soldaten ansöker på frivillig basis där det delegerade ansvaret 

är högt på soldat och gruppnivå. Frivillighet ger också soldaten en handlingsfrihet kring 

sin anställning enligt gällande arbetsmarknadsregler, lagar och förordningar 

Respondenten F säger: 

”Allt är frivilligt vilket jag värderar mest och att man har valet att säga 

nej” 

Respondenten B säger:  

”Att vi får mera ansvar på gruppnivå” 

Inflytande 

Dock söker soldaten mer inflytande över sin arbetssituation och trots organisationens 

mångåriga erfarenhet av yrkessoldater efterfrågas en mer utvidgad dialog med 

arbetsgivaren som ses av soldaten som ensidig.  
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Respondenten A säger: 

”Att kunna få fram mina åsikter utan att behöva trycka upp dem hela 

tiden” 

Då förbandet ingår i en större styrka med många andra förband med differentierade 

förmågor och kan ibland övningar och utbildningsverksamhet komma att prägla av en 

tillvaro som soldaten ser som lite onödig och mindre fördelaktig för den egna 

verksamheten, vilket kan vara skäl för nedsatt motivation. 

Respondet A säger: 

”Det innebär ganska mycket lull lull/…/verksamhet som ser snygg ut 

framför verksamhet som gör att vi blir bättre/…/det är stora övningar 

som inte vi gynnas särskilt mycket av” 

”Jag skulle önska att vi ägde vår egentid på ett bättre sätt så vi kan 

förbereda oss för insatser som gör skillnad för oss”  

Det som är viktigt för soldaten är att vara väl förberedd för sin kommande utlandstjänst. 

Att på ett säkert sätt kunna lösa sina uppgifter utan förluster. Övningar och samverkan 

med andra förband tar ofta mycket tid av den individuella utvecklingen, men som är 

nödvändig ur flera aspekter som jag inte tänker ta upp här.    

Normer 

De normer kring ordning och reda som präglar försvarsmakten, där soldaten hela tiden 

fostras i att ta hand om sin utrustning rimmar illa med den uppfattning som soldaterna 

ser på arbetsgivarens sätt att bedriva personalpolitik. 

Respondenten A säger: 

”Vi körs ju över gång på gång/…/ dom vet inte vad de handskas med 

över huvud taget” 

Respondenten A säger: 

”Det är ganska många här som är lite uppgivna på försvarsmakten som 

arbetsgivare” 

Respondenten G säger: 

”Världen bästa arbete med världen sämsta arbetsgivare” 
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”De ändrar ju kontrakten efter tycke alltså/…/struntar i individen, utan 

ser till hela massan bara” 

Tolerans 

Trots soldatens kritiska syn på arbetsgivaren där förändringar sker långsamt, ser 

individen positivt på arbetet ändå. Toleransen mot arbetsgivaren kan därför anses som 

hög. Tolerans kan också ses ur ett perspektiv utifrån individens attityd mot andra 

förband, där deras förmågor möts med respekt såväl som ödmjukhet. 

Respondent E säger: 

”När man jobbat ihop med andra individer från andra förband som är 

jätteduktiga på sin grej kontra att jag är jätteduktig på min grej/…/ inser 

man ju att vi behövs allihop för det här ska funka” 

Värderingar 

Försvarsmakten har under många år bedrivit ett policyarbete kring diskriminering och 

sexuella trakasserier, arbetet inbegriper också en syn kring de anställdas 

säkerhetstänkande. Dessa explicita värderingar kallas ”värdegrund” (försvarsmaktens 

hemsida, 2011). 

Respondenten D säger: 

 ”Annars tycker jag väl att de är bra/…/ det är en hård jargong/…/ men 

vi följer försvarsmaktens direktiv angående sådant” 

Respondenten E säger 

”Jag har inte uppmärksammat något som avviker från försvarsmaktens 

normer och regler”  

Respondenten B säger 

”Vi har ju lite andra värderingar/…/ på hur en grupp fungerar/…/ man är 

inte så individualistisk som övriga samhället/…/man värderar ju gruppen 

och kamraterna på ett annat sätt än på en vanlig arbetsplats” 

Definitionen är inte helt självklar över vad som är värderingar, en del relaterar till 

värdegrund och citatet ovan visar på en typ av syn på sina gruppmedlemmar och hur 

respondenten känner att det skiljer sig från övriga samhället. 
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Roller 

Soldater med mer erfarenhet blir en trygghet som kan komma med goda råd, erfarna 

soldater visar på god självtillit kring hur de kan påverka sina gruppmedlemmar. 

Respondent D säger: 

”Flera hade varit med tidigare/…/ som kunde styra upp det så det blev 

lite bättre”  

”Speciellt en grupp har mer/…/erfarna soldater/.../och 

mer/…/ledarroller” 

     Respondent C säger: 

”Nu är det ju vi som har vart med ett tag som har erfarenhet att dela med 

oss” 

Ordning 

Kontroll ger en form av ordning då det finns en mängd utrustning, dels personlig såväl 

som gruppmateriel. Utrustning som vapen och teknisk utrustning måste hållas inlåst, 

viss utrustning kräver stor hänsyn då den är ömtålig och genererar stora kostnader vid 

missbruk och ovarsamhet. Att vårda och se till sin materiel är A och O, misskötsel kan 

leda till trasig materiel vilket i förlängningen kan äventyra soldaten eller gruppens liv 

vid en skarp insats. 

Respondent C säger: 

”Ordning och reda/…/ genomsyrar ju hela den militära 

verksamheten/…/vi sysslar med mycket stöldbegärlig materiel/…/sådant 

som verkligen inte får försvinna” 

5.1.4  Retorik 

Att tolka text och tal utifrån det buskap som speglar den sociala handlingen kallas för 

”retorik” (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:115). Denna form av övertygelse i 

budskapet behöver inte nödvändigtvis vara explicit och kan ta sitt uttryck verbalt men 

också icke-verbalt.  

Budskapet från de åtta respondenterna spretar något men sammantaget är retoriken den 

att bra utbildning, ökat ansvar och inflytande för soldaterna gör att de kan genomföra 



 
 

31 
 

sin utlandstjänst på ett tryggt och säkert sätt i syfte att genomföra föreskriven 

verksamhet i insatsområdet utan att få egna förluster. 

5.1.5  Intertextualitet och diskursivitet 

Intertextualitet ”hänvisar till historiens inverkan på en text och till textens inverkan på 

historien genom att texten bygger på tidigare och därmed bidrar till historisk utveckling 

och förändring” (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:78). Interdiskursivitet är en form 

av intertextualitet där artikuleringen framförs mellan olika diskurser (Winther, 

Jörgensen & Phillips, 2000:77).  

Samtliga soldater har en historiebakgrund som värnpliktiga där sex stycken utav dessa 

har genomfört värnplikten på sin nuvarande arbetsplats. De är idag kollegor med sina 

forna chefer, vilket i början av anställning inte gick helt smärtfritt.  

Respondent D säger: 

”Till en början var det rätt svårt/…/ då hade vi de officerarna som vi 

hade i GU” 

Respondent D säger: 

”Mycket bättre när man har fått byta chefer och inte har samma chefer 

som man hade under GU” 

Två soldater har gjort värnplikten och sedan konstant jobbat i försvarsmakten, vilket 

skiljer sig från de övriga som arbetat kortare perioder.  

Respondent H säger: 

”Jag har kört non stop sen jag ryckte in 2006” 

5.1.6  Hegemoni 

Hegemoni ”är inte bara dominans utan en förhandlingsprocess vari man skapar 

betydelsekonsensus” (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000:80).  Makt och intressen som 

hegemonin står för, präglar soldaten personligt egoistiska mål med att vara anställd 

soldat.  

Respondent A säger: 

”Jag vill söka vidare till specialistofficer” 
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”Vi går ju hela tiden mot en skarp insats och där ser jag att det finns 

egenskaper som chef som går lite djupare/…/ man bör ha ett lite större 

intresse för sitt arbete” 

 

 

Respondent H säger: 

”Jag har velat bli officer/…/långt innan jag rykte in/…/så jag bestämde 

mig väldigt tidigt” 

Respondent C säger: 

”Man vill ju utvecklas hela tiden/…/gå steget vidare till 

gruppchef/…/läsa till specialistofficer” 

Det finns intressen att få bli officer eller gå utbildningar exempelvis. Personlig 

utveckling eller få göra utlandstjänst kan vara andra faktorer som motiverar till att 

arbeta i försvarsmakten. 

5.1.7  Ideologi 

Ideologi har ”betydelse i maktens tjänst” (Winter, Jörgensen & Phillips, 2000:80). Inre 

värderingar och motivationer som egentligen gör att soldaten vill ta anställning kan 

härmed utgöra en anledning till individens val av yrke. Exempel på detta kan vara 

genuint intresse vilket går lite i hand i hand med hegemonin, känslan av att göra 

skillnad eller åstadkomma något med livet.  

Respondent A säger: 

”Jag ser ju det här som en karriär och försöker ta mitt ledarskap lite 

längre än att bara skyffla runt en hög med människor” 

Respondent B säger: 

”Jag ser inte detta som ett jobb, utan som en livsstil” 

Respondent G säger: 

”Du jobbar med kamrater som har extremt hög arbetsmoral och senare i 

livet/…/kan man ändå säga/…/ jag har tjänstgjort där/…/för ett gott 

syfte” 
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En respondent funderar över framtiden, vad som händer efter sin anställning i 

försvarsmakten som är viktig för honom. 

Respondent F säger: 

”Jag skulle vilja påverka mer/…/vilken utbildning jag får/…/att man styr 

mer mot/…/ett civilt jobb” 

5.2 Analys 
Jag har valt att dela upp analysen i de olika diskursiva elementen säkerhet, kontroll, 

struktur, kultur och disciplin. Inom elementen redogör jag för respektive moment 

genom att förklara dessa tillsammans med teorier jämte tidigare forskning förväntar jag 

mig kunna lyfta upp det kärnfulla i denna studie, för att få ökad förståelse för soldatens 

identitetskapande i den militära kontexten. 

5.2.1  Säkerhet 

Viktiga moment i elementet säkerhet utgörs i min analys av respekt och ansvar. 

Säkerhet är genom försvarsmaktens värdegrund en grundläggande värdering som 

tillsammans med försvarsmaktens människosyn utgör i det här avseende ett viktigt 

instrument för soldater och officerare i deras arbetsroller. Säkerhet är fundamentalt i 

soldatens ökade ansvarsutveckling, där soldaten är inte intresserad av att ta risker bara 

för att verksamheten utgörs av farliga moment: ”Framför allt att det ska vara en trygg 

och säker arbetsgivare/…/där jag inte känner att vi utsätts för onödiga risker”. Trots att 

arbetsgivare tillsammans med arbetstagare ser säkerheten som det viktigaste i det 

dagliga arbetet uppstår moraliska konflikter kring explicita värderingar och praktisk 

verklighet, detta utsätter individen för rollkonflikter. Att kastas mellan att lösa uppgiften 

eller ifrågasätta säkerheten bidrar till förtroendeklyftor mot arbetsgivaren, vilket kan 

leda till ”negativa konsekvenser för välbefinnande och hälsa” för individen (Angelöw 

& Jonsson, 2000:36). Respekten för säkerhet och det ansvar som åligger varje soldat i 

varje situation där det kan uppkomma svårigheter är betydande. Situationen kring 

säkerhetsdilemman utgör grund för rollkonflikter där Bions (1974) teori kring 

grundantagandegrupp och kamp/flyktbeteende belyser gruppens flykt från problemet 

och istället lägger ansvaret på övningsledning, chefen eller organisationen. I samband 

med gruppens flykt från problemen uppkommer också fenomenet beroendetillstånd. 

Genom att förskjuta ansvaret och förlita sig på att någon annan tar hand om problemet. 

Det är enklast att göra som vi alltid har gjort, det visar följande citat: ”Säkerhet och 
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sådant som många tycker att det försämrar utbildningen/…/att de inte får öva som de 

vill när det bara gäller att öva säkert” här blottas den tveeggade syn inom 

organisationens på så viktiga grundläggande värderingar kring säkerhet vilket istället 

visar på normen, arbetsgivaren säger en sak men vill gör något annat. 

Respondentens Me gällande frågor som kan inverka på gruppens aktiviteter negativt, det 

vill säga utföra uppgiften säkert, är inte starkt nog (självtillit) och I viker sig för att 

förhindra att soldatens självbild hotas. Respekt skall också ses utifrån aspekten där 

ansvar mer och mer åläggs på individen och gruppen: ”Ditt eget egna initiativ 

uppskattas mycket mer nu och man får utvecklas mer på så sätt”. Ökat förtroende bidrar 

till utveckling av identiteten. Självförtroendet ökar, en bättre självtillit höjer därmed 

också självkänslan. 

5.2.2  Kontroll 

Viktiga moment i elementet kontroll utgörs av begreppen skyldigheter och ordning. 

Begreppet skyldigheter som också har nära samband med säkerhet: ”Det är så jävla 

viktigt att man verkligen har koll/…/ speciellt skjutvapen och sånt” Sett utifrån ett 

säkerhetsperspektiv kan vikten av säkerhet kopplas till en lång erfarenhet och 

rutinbaserad verksamhet där det uppkommer situationer där enskilda individer blir 

avtrubbade: ”Det kan förekomma slarv/…/ det är enskilda individer/…/ man känner sig 

så trygg i sig själv” Kopplat till teorier kring Meads (1976) I och Me menar jag att I 

kopplas av för att tas över av Me och därmed sluta reflektera över saker som individen 

vanligtvis inte ifrågasätter att utföra. Självförtroendet är så starkt vilket kommer leda till 

en övertro på självtilliten. Kontroll kan i andra delar ses utifrån ordning och betecknar 

de normer som utgör en viktig del i soldatens arbetsroll. Att ha kontroll på sin 

personliga utrustning samt gruppgemensam utrustning utgör ett fundamentalt 

förhållningssätt för varje soldat: ”Ordning och reda/…/ genomsyrar ju hela den militära 

verksamheten/…/vi sysslar med mycket stöldbegärlig materiel och/ sådant som 

verkligen inte får försvinna” Att vara missunnsam och åsidosätta personlig och 

gruppgemensam utrustning kan i värsta fall få till konsekvens att säkerheten sätts ur 

spel.  

5.2.3  Struktur  

Viktiga moment i element struktur utgörs av begreppen roller, tolerans och inflytande. 

Struktur kan kopplas till ordning och reda, ansvar genom kontroll och säkerhet. 

Förbandets uppbyggnad eller struktur utgör också en tydlig fördelning av förbandets 
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förmåga med dess ansvarsområden, jämförelsen görs till det civila: ”Men om man 

relaterar till det civila så tycker jag att strukturen fungerar väldigt bra/…/ den är 

effektiv så att säga” Struktur hjälper soldaten i dennes arbetsroll, alla vet vad som ingår 

i den enskildes befattning. Roller i gruppen innefattar inte bara arbetsrollen utan lyfter 

fram delar av individens färdigheter, erfarenhet och ledarskap, dessa enskilda styrkor 

kan gruppen utnyttja i med och motgångar ”Flera hade varit med tidigare/…/ som 

kunde styra upp det så det blev lite bättre”. Meads (1976) teori om individens I och Me 

framträder här, där Me som står för samlade erfarenheter kan träda in och stötta andra 

individer: ”Det är individer som lyfts fram och arbetar stöttande” I kan reflektera över 

situationen och ”genom den generaliserande andre” (Mead, 1976:120) föreställa sig 

gruppmedlemmars reaktion och handla därefter.  

5.2.4  Kultur 

Tongivande moment i elementet kultur utgörs av motivation och normer. Motivation 

speglar varför soldaten arbetar inom försvarsmakten. Den allmänna uppfattningen från 

respondenterna är: ”Världens bästa arbete med världens sämsta arbetsgivare” även om 

några anser sig tycka att det är en bra arbetsgivare utifrån det kriteriet att respondenten 

tillåts ha kul på ett arbete: ”Personligen får jag göra det jag tycker är kul” men också 

att kulturen på regementet med dess personalpolitik har förändrats. Motivation handlar 

inte om monetära belöningar, det är det omväxlande arbete samt att det är frivilligt som 

individen uppskattar mest: ”Allt är frivilligt vilket jag värderar mest och att man har 

valet att säga nej” Förbandskulturen där dess inriktning med mål för verksamheten 

genomsyrar respondentens attityd till vad som är bäst för just deras förband. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning: ”ju starkare individers engagemang till en viss grupp 

blir ju mer kraftfull blir gruppidentiteten och ju mer detta sker, kommer individen att 

uppfatta gruppens normer och värderingar som en del av deras egna föreställningar” 

(Franke 2000:176). Om målbilderna som dåligt stämmer överens med individens egna 

föreställningar och identitetsbild kommer de att utgöra grund för sänkt motivation och 

prestation. 

5.2.5  Disciplin 

Viktiga moment i elementet disciplin utgörs av tolerans och värderingar. Disciplin 

utgör för individen flera viktiga ställningstaganden, där soldaten i sin position tar 

ansvar, har kontroll över sin utrustning samt utför de skyldigheter som åligger 

arbetsrollen. Hög tolerans krävs internt exempelvis då soldatens upplevelse av att 



 
 

36 
 

arbetsgivaren inte kommunicerar eller för dialog med de anställda: ”vi pratar med dem 

men de pratar aldrig med oss/…/ man är ju väldigt tolerant gentemot arbetsgivaren”. 

Extern tolerans krävs av soldaten där upplevd okunskap uppfattas från allmänheten, 

intresset är lågt för de prövningar soldaterna utsätts för vid utlandstjänstgöring: ”Så fort 

man kommer hem till Stockholm/…/är det någon som dött i Afghanistan?  - Det dog tre 

personer förra året har inte du märkt det?” Detta exempel kan tydligt kopplas till 

tidigare forskning där visar på vikten av att referensgrupper som allmänhet, vänner och 

familj utgör en källa till motivation, moral och prestation (Franke, 2000:181). 

Bekräftelse som stöder soldatens identitetsbild kring sin arbetsuppgift som meningsfull 

är här väldigt viktig. Andra kollegor från andra förband utgör här en referensgrupp där 

respondenten utvecklat en högre tolerans: ”När man jobbat ihop med andra individer 

från andra förband som är jätteduktiga på sin grej kontra att jag är jätteduktig på min 

grej/…/ inser man ju att vi behövs allihop för det här ska funka” . Hänvisning till 

tidigare forskning visar på att ”en organisations sociala komponent främjar effektiv 

gruppbeteende som motverkar eller begränsar rent själviska incitament” (Goette m fl., 

2006:19). Det inflytande som vissa individer kommer utgöra på sina gruppmedlemmar, 

påverkar aktivt andra gruppmedlemmar: ”vi försöker hela tiden/…/ göra dem mer 

ödmjuka”. De gruppvärderingar och normer som skapats, utgör en tydlig grund för hur 

man vill att nya medlemmar skall assimileras i gruppen. Soldaten som är ny i gruppen 

agerar utifrån teorin om ”intrycksstyrning” (Goffmans, 1974: 182) där individen vill 

behålla sin sociala identitet och göra ett gott intryck på sina övriga gruppmedlemmar. 

Identitet är starkt påverkat av omgivningens respons där vikten av att vara värd något 

inför andra är stort. Bekräftelse är en kraft som stärker vår självbild och individen 

eftersträvar att etablera relationer som är långsiktiga och (oftast) positiva för att stärka 

jaget. Individer som redan är etablerade i gruppen med stor erfarenhet har enligt Meads 

(1976) teori ett starkare Me vilket sannolikt kommer leda till framgång då de i sina 

försök att förmedla de ödmjuka värderingarna till de nya soldater i gruppen vilket 

kommer att påverka deras identitet.  
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att genom en iterativ ansats få en djupare förståelse kring 

soldatens identitetsskapande samt beskriva soldatens upplevelse inför sin arbetsroll i en 

militär kontext. Att genom symbolisk interaktionism som teoretisk referensram studera 

hur grupprocesser (normer och värderingar) påverkar soldaten och vilka 

strategier människan har för att hantera rollkonflikter i interaktionen med andra 

gruppmedlemmar. Genom de empiriska data som framkommit i min analys har jag 

försökt besvara mina forskningsfrågor utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

där teori kring roller, identitet och grupprocesser är centrala. Jag kommer härmed bygga 

min diskussion utifrån mina tre forskningsfrågor som i diskussionen var för sig utgör en 

rubrik:  

 Arbetsroll i gruppen  

 Arbetssituation i militär kontext  

 Värderingar och normer i gruppen 

6.1 Arbetsroll 
Fyra av respondenterna är formellt tillsatta gruppchefer vilket rent arbetsrollsmässigt 

skiljer sig gentemot en vanlig soldat. Trots detta ser respondenterna varandra med 

respekt och de äldre med mer erfarenhet kan hjälpa dem som inte varit anställda lika 

länge. Empirin visar på att soldaterna oavsett befattning tar beslut i en demokratisk anda 

där alla har inflytande och därmed kan påverka sina medarbetare. Det finns ingen 

prestige i att vara chef eller inte, men alla vet sina roller när de löser sin uppgift, där 

ingen ifrågasätter varandra, det är snarare en strategi att inte vara för dominerande från 

en utav respondenterna som är gruppchef. Arbetsrollen utgör också bas för vad som är 

viktigt, att ha ordning och reda speglar de respondenter som är ställföreträdande 

gruppchefer då deras uppgift kräver ett stort ansvar för grupputrustningen, föraren tar 

hand om fordon etcetera. Inom gruppen finns det utöver formella roller också personliga 

drag som präglar gruppen. En respondent ser sig som ”fixarfrasse” en annan definierar 

sig som ”mysfarbror” i den informella soldatrollen. Alla i gruppen är frivilliga som ser 

till varandra, där alla har sin funktion. Frivillighet utgör här en viktig faktor och att 

känslan av att göra det individerna tycker är kul överspeglar de flesta problem. För att 

gruppen skall fungera är ingen viktigare än någon annan. Konflikter finns men det ses 

inte som något problem, individerna reder ut det mellan sig och går vidare. Gruppens 

väl och ve är viktigast för soldaterna.  
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6.2 Arbetssituation 
Jag anser att jag fått en ökad förståelse kring soldatens identitetsskapande i den militära 

kontexten. Bakgrunden som värnpliktig soldat för att därefter bli anställd i 

försvarsmakten påverkar individens identitetsbild i mycket stor grad. Här kan de 

respondenter stå som exempel där soldater som går direkt från grundutbildning och 

sedan bli anställd i försvarsmakten, där skillnader uttrycks som ”natt och dag”. De 

respondenter vars erfarenhet beskriver en civil arbetsmarknad som enformigt och 

monotont, ett arbete som är innehållslöst med fokus på att klockan bara skall gå. 

Plötsliga infall och överraskningar infinner sig sällan då schemat var spikat flera veckor 

framåt. Det civila jobbet ses om att tjäna sina pengar och när individen stämplar ut så 

gör man det rent bokstavlig, tankar och funderingar kring sitt arbete finns inte på samma 

sätt då de inte befinner sig på arbetsplatsen över tid. Arbetet i militär kontext ger 

respondenterna upplevelsen av att få utlopp för sina behov av självförverkligande, göra 

det som är kul, ett arbete som får mening samt är utvecklande. För övervägande delen 

av de respondenter som är gruppchefer, ses det som en chans till fortsatt karriär och 

möjlighet att läsa till officer eller specialistofficer. Dessa respondenter inger också ett 

djupare engagemang kring sin arbetsroll och agerar gentemot sina gruppmedlemmar 

utifrån sina värderingar som ledare och chef. Gruppchefen med dess ledarskap har stor 

inverkan på enskilda individer där en respondent återger en annan grupps utveckling 

som en sekt, där chefens ord gällde och att gruppen fortfarande gjorde antydningar till 

dessa normer fast chefen slutat. Då respondenterna arbetar och lever tätt tillsammans 

större delen av veckans timmar utvecklas ett enormt stort kamratskap ställt mot de 

relativt korta perioderna som respondenten befinner sig hemma. Detta kan ses som ett 

problem på sikt där det sociala livet kring familj och vänner blir lidande och bidrar till 

att umgängeskretsen begränsar sig till soldatens arbetskamrater.  

Symboler utgör ett centralt begrepp inom symbolisk interaktionism och här kan 

huvudbonader, märken och utbildningstecken starkt påverka soldaten i val av 

arbetsgivare, för även om försvarsmakten är huvudarbetsgivare tar soldaterna 

anställning på respektive regemente där de avser att utöva sin befattning och oftast är 

det de soldater som har sin grundtillhörighet på respektive förband som tar anställning, 

men övriga tjänstegrenar är givetvis öppna att sökas. Regementet kan här ses som en 

utbildningsplattform som därmed har olika form av huvudsysselsättning. Den stolthet 

och lojalitet till sitt regemente och därmed sina kamrater som respondenterna ger 
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uttryck för är ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv ett naturligt fenomen som 

inte ska ses som rätt eller fel, och trots att arbetsgivaren visar brister så kan 

respondenten ha översikt med detta. Arbetskamrater och arbetsuppgifter ses som den 

överordnade anledningen till att arbeta i försvarsmakten. 

6.3 Hur upplever soldaten sina värderingar och normer utifrån den 

militära kontexten?  
Försvarsmaktens arbete kring värdegrund speglar också respondenternas uppfattning 

om vad soldaten definierar som värderingar och normer, vilket härmed blir rätt 

begränsat i denna studie. Soldatens syn på värderingar och normer sträcker sig nästan 

enbart till värdegrund och det kanske beror på att respondenterna inte helt kan göra klart 

för sig själva vad orden värderingar och normer innebär. En respondent utrycker sig 

som att: ”visst det är väl inga änglar alltid men i grund och botten är vi rätt lika”. 

Värderingar och normer är inget respondenterna reflekterar över, men en respondent 

säger att det skiljer sig nog åt i en militär grupp än vad det gör på en civil arbetsplats. 

Med utgångspunkt i den symboliska interaktionismen är min uppfattning att 

respondenterna i den militära kontexten påverkas av språkbruket så i den grad att de 

därmed kommer utveckla och artikulera ett militärt språk. Militär verksamhet utgår i 

mångt och mycket från explicita handlingar som reglemente, ordertabulatur där det finns 

skrivna regler för det mesta. Uppgiften grupps strid är exempelvis starkt reglerat kring 

verbala uttryck och signaler, hur och vad gruppchefen skall säga för att alla ska förstå 

olika kommandon. Olika tekniker tränas in för att kunna kommunicera  och skapa 

ordning i olika stridssituationer som enkelt kan beskrivas som ett totalt kaos. Det formella 

språkbruket kommer dock att starkt påverka soldaten vilket leder till denne utvecklar sin 

språkliga identitet i en militär riktning. Exempel på utryck som kan florera är 

”skinntorrt” där upplevelsen av tråkiga och meningslös verksamhet betecknas med detta 

uttryck. Ett annat ord är ”kärv” som speglar tuffa och uthålliga individer. En respondent 

är under intervjun utpräglat formell men verbalt vältalig i sin natur medans en annan 

respondent snarast begränsas verbalt på grund av försöket att återge sina personliga 

erfarenheter genom sitt något formella språkbruk. Vad jag vill säga är att den militära 

kommunikationen är något fyrkantig, något som en civil person utan insyn i den militära 

verksamheten kommer att reagera på som lite udda. Denna studie kan ses som en 

beskrivning av individens identitetskapande i militär kontext och därmed ses som en 

grund för hur försvarsmakten skall utveckla sin personalpolitik, den kan också ses som ett 
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verktyg att komplettera försvarsmaktens ledarskapssyn för att ytterligare utveckla och 

anpassa sig till det yrkesförsvar som hittills kan anses vara i sin linda.  

Denna studie som haft en iterativ inriktning, det vill säga att studien genomförts med en 

växlande utgångspunkt utifrån teori och empiri sett ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv i syfte att belysa identitetskapande i miltär kontext. Jag har förhoppningsvis 

belyst soldatens arbetssituation och lyft insikten utifrån teoretiska utgångspunkter hur 

individer skapar sig en militär identitet. Utifrån respondenternas samlade redogörelse 

visat på att identiteten kan ses som föränderlig där ökat ansvar och förtroende stärker 

individens självförtroende och självtillit. Jag anser också att organisationens värderingar 

och normer påverkat individen under dess grundutbildning, men att dessa över tid kan 

förändras då soldaten interagerar med andra soldater från andra enheter. Förslag till 

fortsatt forskning är viktig då soldatens starka band till sitt arbete och dess erfarenheter 

från utlandstjänst kan utgöra grund för eventuella svårigheter när en övergång till det 

civila livet och därmed en social anpassning i samhället.  Fortsatt forskning bör också 

lyfta betydelsen av att efter utlandstjänstgöring arbeta tillsammans som ett led att hantera 

de negativa psykologiska effekter som soldaten kan komma att utsättas för i strid. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för civil utbildning? 

3. Var och när genomförde du din militära grundutbildning? 

4. Har du gjort utlandstjänst? 

5. Har du någon gång haft ett civilt arbete? 

6. När bestämde du dig för att bli yrkessoldat? 

7. Hur länge har du jobbat som soldat? 

Arbetssituation 

8. Är FM en bra arbetsgivare? 

9. Kan du beskriva din arbetssituation idag?  

10. Vad är viktiga värderingar i din arbetssituation för dig? 

11. På vilket sätt skulle du vilja förändra din arbetssituation som den ser ut idag? 

12. Hur upplever du situationen att vara anställd i jämförelse att vara värnpliktig soldat? 

13. Hur upplever du att din anställning påverkat din relation med familj och vänner? 

14. Hur upplever du det militära styr och kontrollsystemet? 

15. Hur upplever du den fysiska påfrestning som fältlivet inbjuder till? 

16. Kan du beskriva hur du upplever med och motgångar i din arbetssituation? 

Arbetsroll 

17. Hur upplever du din yrkesroll som soldat i FM i jämförelse med ett civilt arbete? 

18. Hur uppfattar du dig själv som person i din grupp?  

19. Upplever du ett stort egenansvar i din arbetsroll? 

20. Hur upplever du att du kan påverka övriga i gruppen? 

21. Hur upplever du soldat- och officers- rollerna? 

22. Hur upplever du det kollegiala förhållandet med dina plutonchefer? 

23. Hur upplever du den respekt som dina chefer visar dig? 

Värderingar och normer 

24. Vill du förklara din definition på ordet konflikt? 

25. Kan du beskriva hur meningsskiljaktighet eller konflikt påverkar dig som person? 

26. Hur upplever du organisationens vitsordssystem? 

27. Hur upplever du gruppens värderingar och normer? 
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28. Hur upplever du att dina värderingar och normer skiljer sig åt i jämförelse med 

övriga i gruppen? 

29. Upplever du att gruppens värderingar och normer skiljer sig åt i jämförelse med 

övriga i plutonen? 

30. Hur upplever du att regementets organisationskultur påverkat dig som individ?  

31. Kan du beskriva hur de övriga i gruppen reagerar på med och motgångar? 

32. Hur upplever du disciplinära sanktioner som tillämpas i organisationen?  

33. På vilket sätt har du påverkats som person under din tid i FM? 
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