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Sammanfattning 

I militär verksamhet brukar kåranda, det vill säga en nära gemenskap och delade 

normer, beskrivas som centralt för arbetet. Både positiva och negativa aspekter av 

kåranda diskuteras i olika sammanhang. Fokus ligger då på hur grupper påverkas av 

kåranda, till exempel genom att bli mer effektiva men också exkluderande. Mindre 

utforskat är dock hur individer i grupper som kännetecknas av kåranda berörs av 

denna. Därför undersöker denna studie vilken betydelse kåranda har för 

identifikationsprocessen i militära sammanhang. Genom kvalitativa intervjuer med 

tio kadetter har kårandans funktion undersökts. Studien visar att de 

extremförhållanden som soldatyrket innefattar förstärker kårandan, vilket skapar 

en miljö där den sociala identiteten i större utsträckning formas av den militära 

gruppen. Gruppen och relationerna mellan gruppmedlemmarna blir särskilt viktiga 

under dessa förhållanden och de vänskapliga relationer kårandan gynnar influerar 

den sociala identifikationen. Likheter inom den egna arbetsgruppen, regementet och 

vapenslaget betonas som ett resultat av kårandan, där den egna tillhörigheten 

framhävs medan skillnader till andra grupper betonas. Symboler, såsom uniformen, 

utbildningstecken och förbandstecken, tillskrivs egenskaper som bidrar till 

identifikation till det militära. Distinktionen mellan den egna gruppen och andra 

grupper betonas, vilket skapar tendenser till subkulturer där kårandan kan skilja sig 

åt även inom militära grupper. Detta bidrar till att kadetternas 

identifikationsprocess i större utsträckning influerades av kårandan inom dessa 

mindre grupperingarna än av den generella kårandan inom Försvarsmakten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Gemenskap och sammanhållning är viktiga egenskaper i grupper. Flera grupper kännetecknas 
av en gemenskap som är så stark att medlemmarna kan göra nästan vad som helst för varandra. 
Detta beskrivs både i positiva och negativa ordalag och gruppsammanhållning framhävs som 
positivt när den skapar effektivitet och samförstånd. Det finns en allmän överenskommelse om 
vikten av samarbete: om det finns en känsla av samhörighet och gemenskap på exempelvis en 
arbetsplats bidrar det till ett bättre arbetsklimat (se t.ex. Winman, 2012, 28 mars). Däremot 
beskrivs sammanhållning i grupper som bryter mot samhällets normer som farligt. Detta 
exemplifieras i medias rapportering av grupper som kännetecknas av olika typer av huliganism 
eller extremism (se t.ex. Hamadé och Salihu, 2015, 17 nov; Johansson och Nilsson, 2016, 15 
mars). Det finns även andra uppmärksammade fall på problematik med denna typ av 
gruppsammanhållning inom organisationer, till exempel inom Polisen, som illustrerar hur 
denna "vi-känsla" lätt kan övergå i en "vi mot dem-känsla" genom nedvärdering och exkludering 
av utomstående grupper (Rikspolisstyrelsen, 2009). Starka gruppsamanhållningar illustrerar på 
detta sätt den socialpsykologiska utgångspunkten att individer i ett samhälle, trots att de bor på 
samma geografiska plats, kan leva i olika sociala världar.  

Kåranda kan definieras som känslan av samhörighet, den kamratliga sammanhållningen inom 
kåren och god kamratlig och kollegial anda (”Kåranda”, 1834). I verksamheter där arbete i 
grupp sker under särskilt svåra förhållanden, exempelvis inom Försvarsmakten och andra 
uniformsyrken1, uttrycks ett gott arbetsklimat och samarbete ofta i termer av kåranda. Att ha 
kåranda anses nödvändigt i dessa verksamheter eftersom samarbete genomsyrar samtliga 
arbetsuppgifter.  

Militär verksamhet utövas i en relativt sluten miljö och auktoriteter är framträdande vilket gör 
Försvarsmakten speciellt relevant att undersöka i förhållande till kåranda. I en intervju som 
publicerats på Försvarsmaktens hemsida förklarar en kompanichef att “Kamratskap och 
kåranda är avgörande för att man ska vilja jobba med det här” (Försvarsmakten, 2016). På 
Försvarsmaktens hemsida uttrycker även en soldat att man, för att vilja arbeta inom 
Försvarsmakten, måste “vara motiverad och kunna fungera i att jobba i grupp, man kan inte 
vara en ensamvarg” (Försvarsmakten, 2011). I dessa sammanhang lyfts alltså kåranda fram som 
en viktig grundförutsättning i organisationen och för yrket utan att problematiseras. 

Den forskning som för närvarande finns om kåranda har fokuserat på betydelsen av kåranda för 
gruppen. Liksom bilden i media visar forskning att sammanhållning underlättar gruppers arbete 
och att kåranda bidrar till starka relationer mellan gruppens medlemmar (se t.ex. Blondin, 
2014; Stenmark, 2005). Individer begripliggörs i sådana beskrivningar endast som passiva 
objekt som inkluderas eller exkluderas i grupptillhörigheten. Samtidigt betonar 
beskrivningarna av arbetet och den förmedlade bilden av kåranda att individen själv ska 
värdera kamratskap och kåranda för att trivas med sitt arbete. Hur individer själva förhåller sig 
till kåranda är dock outforskat. Socialpsykologisk litteratur betonar att individer både påverkas 
                                                           
1 Exempelvis Polisen och Brandförsvaret 
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av och påverkar de sammanhang i vilka de befinner sig. Detta kan återspeglas i individers 
identifikationsprocess. Då det är outforskat hur verksamheter med stark kåranda influerar 
identifikationsprocessen är det därför viktigt att undersöka hur gruppfenomen såsom kåranda 
bidrar till eller utmanas av individers identifikationsprocesser. Relationen mellan kåranda och 
individers sociala identitet är fokus för denna uppsats.  

Då soldatyrket2 kännetecknas av att leva och arbeta nära inpå varandra är soldaters upplevelse 
av kårandan särskilt intressant för att förstå dess funktion i arbetet och hur den påverkar 
individerna i organisationen. Individer som tidigare arbetat som soldater och som valt att 
utbilda sig vidare inom Försvarsmakten torde ha skapat sig en bild av kårandan och ha en 
positiv relation till organisationen. För att förstå kårandans funktion och hur den influerar 
organisationens medlemmar är det därför lämpligt att utgå från denna grupp. Genom att 
undersöka upplevelsen av kåranda hos kadetter, det vill säga en person som utbildar sig till 
officer eller specialistofficer, som tidigare varit soldater3, kan man därmed få kunskap om 
kårandans betydelse för deras identifikationsprocess. Med hänsyn till att militär verksamhet 
ofta utgår från starka arbetsgrupper är det viktigt att undersöka förhållandena mellan gruppens 
normer, medlemmarnas relationer och individens identitet för att förstå kårandans betydelse 
för individens identitetsarbete. Utifrån den socialpsykologiska utgångspunkten att individer 
både påverkar och påverkas av de sociala omgivningar som de befinner sig i är det därför 
nödvändigt med socialpsykologiska teorier undersöka hur kårandan inom militär verksamhet 
influerar den sociala identiteten hos gruppens medlemmar.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka kårandans betydelse för individen i militära grupper genom att 
studera förhållandet mellan gruppens normer, medlemmarnas relationer och individers sociala 
identitet. Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

x Vilken betydelse har kårandan för kadetternas identifikation? 
x Vilken betydelse har soldaters/kadetters sociala identitet för gruppens arbete och 

relationer inom gruppen? 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att enbart studera kadetter som tidigare varit soldater inom den svenska 
Försvarsmakten, vilket innebär att resultaten inte kommer kunna härledas till andra nationer. 
Studien undersöker hur kåranda influerar kadetters sociala identitet och fokuserar således på 
den sociala identiteten specifikt inom den militära omgivningen. I dagsläget är det fler män än 
kvinnor som är kadetter och majoriteten är under 30 år gamla. Samtliga kadetter i den svenska 
Försvarsmakten är svenska medborgare. Studiens resultat undersöker således inte kön, ålder, 
nationalitet eller etnicitet. 

                                                           
2 Begreppet soldat kommer att användas som övergripande benämning av GSS/K (kontinuerligt anställd 
gruppchef, soldat eller sjöman). Sjömän och gruppchefer kommer därför att benämnas som soldater, trots att 
de innehar en annan yrkestitel. 
3 En kadett som tidigare varit soldat kommer vidare i uppsatsen att benämnas som kadett. 
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1.4 Disposition 
För att påvisa studiens relation till den tidigare forskningen kommer nästföljande kapitel 
redogöra för och sammanfatta forskningsfältet. Därefter kommer studiens teoretiska ramverk 
att presenteras. De berörda teorierna avser identifikation, gruppidentitet och 
organisationsidentitet samt den militära professionen och totala institutioner, vilka kommer 
behandlas i resultatkapitlet för att bidra till tolkning av empirin. Efter presentation av det 
teoretiska ramverket presenteras de metoder som tillämpats i studien. Sedan presenteras 
resultatet som tolkas och analyseras utifrån teoretiska begrepp för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Avslutningsvis summeras studiens slutsatser som vidare diskuteras i 
relation till tidigare och framtida forskning.  

2. Tidigare forskning 
En övergripande redogörelse av studiens forskningsfält kommer att presenteras för att ge en 
inblick i relevanta forskningsområden. Den tidigare forskningen presenteras i tre avsnitt utifrån 
de övergripande teman som identifierats. Områdena är indelade efter de ämnen som 
forskningen berör: forskning om kåranda och organisationskultur, forskning om effektivitet i 
grupper samt identitetsforskning i militära sammanhang. Dessa teman är relevanta utifrån 
studiens syfte då de behandlar hur individers identitet formas av omgivningen och vilken 
funktion kåranda fyller i olika verksamheter. 

2.1 Forskning om kåranda och organisationskultur 
Det finns forskning gällande organisationskulturens funktion i verksamheter som har stark 
kåranda, såsom Polisen och Brandkåren. Stenmark (2005) visar i en studie av Polisens 
organisationskultur att den kåranda som råder i verksamheten fyller olika funktioner. Bland 
annat bidrar den till etablerandet av en stark känsla av gemenskap mellan poliser. Detta skapar 
ett skyddsnät där poliser kan lita på varandras stöd både i och utanför arbetet. Även andra 
miljöer präglas av stark gruppsammanhållning. I en studie av subkulturella identiteter bland så 
kallade “fotbollshuliganer” fastställs det att det finns grundläggande universella likheter i 
etablerandet av kollektiva identiteter (Spaaij, 2008). Studien konstaterar bland annat att 
subkulturens miljö är starkt maskulin och att det kollektiva ryktet är viktigt. Gruppen tillskrivs 
stor betydelse i kulturen och en känsla av gemenskap och solidaritet präglar gruppen (Spaaij, 
2008). Även poliskulturen har starka socialisationsprocesser och det finns maskulina, 
homogena och konservativa drag i dessa traditioner (Bergman, 2016). Därför menar Bergman 
(2016) att ett utökat kollektivt reflekterande i polisutbildningen nödvändigt för att skapa en 
mer heterogen yrkesgrupp och minska risken att destruktiva människosyner överförs till 
polisaspiranterna. 

I flera verksamheter får det operativa lagarbetet, det vill säga att praktiskt utföra 
arbetsuppgifter tillsammans i grupp, stor innebörd. I en studie framkommer det att lagarbete 
får en central roll i arbetsuppgifterna inom Brandkåren eftersom det är viktigt att brandmän 
har kompetens om arbetsfördelning (Blondin, 2014). Blondin (2014) poängterar vikten av 
ledarskap eftersom yrket innebär exponering för riskfyllda miljöer, där misstag kan få allvarliga 
konsekvenser. Att bli integrerad i arbetsgemenskapen anses därför betydelsefullt i Brandkåren. 
Under utbildningen lär sig studenterna att det kollektiva lagarbetet är betydelsefullt och 
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nödvändigt i arbetet. Gruppen är viktig i Brandkåren och det finns en stark gemenskap i 
verksamheten (Blondin, 2014). I studien fastställs att det finns en särskild typ av rollstruktur i 
arbetet inom räddningsverksamheten som det är viktigt att alla brandmän lär sig och tillämpar. 
Medvetenhet om förväntningarna på de individuella rollerna och förståelse för den kollektiva 
insatsen är särskilt viktig. Studien betonar att liknande typer av laginsatser och samarbete för 
att hantera osäkra situationer förekommer inom militär verksamhet (Blondin, 2014). 

I både Polisen och Brandkåren kan man se att det råder organisationskulturer som präglas av 
lojalitet, solidaritet och sammanhållning i gruppen. Dessa kulturer har gemensamma attribut 
med den militära verksamheten. Detta är avgörande för vissa typer av arbetsuppgifter där det 
är väsentligt att individerna i verksamheten kan lita på varandra. I Stenmarks (2005) 
avhandling om Polisens organisationskultur kommer författaren fram till att känslan av 
gemenskap skapar en slutenhet inom poliskåren. En bra socialisation av organisationens nya 
medlemmar stärker kulturen i verksamheten och begreppet ”enkulturation” lyfts fram i studien, 
vilket är processen i vilken människor lär sig en ny kultur. Normer lärs genom imitation där 
förebilderna är kollegor med längre anställningstid (Stenmark, 2005). Enkulturation sker i alla 
typer av miljöer, men det kan tänkas att grupper och verksamheter med en stark kåranda, 
såsom fotbollshuliganer, Polisen, Brandkåren och Försvarsmakten, har en särskilt stark 
enkulturationsprocess.  

Kårandan verkar vara närvarande i många uniformsyrken och det finns viss forskning om 
kåranda även i militär verksamhet. En studie redogjorde att beroende på om en individ fått 
positiva eller negativa upplevelser av militär verksamhet tenderade man att känna tillhörighet 
till verksamheten eller inte. Amerikanska veteraner som hade positiva upplevelser från sin 
militära tid tenderade att ha en positiv bild av militären och en starkare känsla av tillhörighet 
till den militära verksamheten (Lancaster och Hart, 2015). En annan studie visade att det som är 
specifikt för soldater jämfört med civila arbeten är både den stora variationen av 
arbetsuppgifter samt att de specifika miljöerna som en soldat måste arbeta i är annorlunda 
jämfört med civila arbeten, eftersom soldater lever och arbetat på små ytor nära sina kollegor 
(Mylle, 2007). Däremot berör ingen av dessa studier kåranda lika konkret som ovanstående 
studier om Polisen, Brandkåren och fotbollshuliganer. Då samhörigheten och den specifika 
arbetsmiljön påvisas som relevant och viktig för arbetsmiljön inom Polisen och Brandkåren är 
det relevant att fortsätta studera kåranda i en militär kontext. 

2.2 Forskning om effektivitet i grupper 
Flera studier har undersökt effektivt arbete inom grupper, både i allmänhet och inom militära 
sammanhang. Det framkommer att stark sammanhållning är centralt inom militärt arbete (se 
t.ex. Britt et al., 2006; Titunik, 2008). Britt et al. (2006) visade i en litteraturstudie om soldaters 
arbete att sammanhållning inom arbetsgruppen är en av de huvudsakliga nyckelfaktorerna 
inom militär verksamhet. Sammanhållningen bidrar till effektivt arbete, ökad motivation, högre 
grad av disciplin och flexibilitet (Britt et al., 2006). Titunik (2008) visade att soldater 
uppmuntras att umgås och skapa nära relationer med varandra för att de ska bli villiga att lösa 
krävande uppgifter ihop. I studien identifierades ytterligare att drill, det vill säga ett repetitivt 
övande av samma uppgift, också var en komponent som var av vikt för att forma effektiva 
soldater. Studien konkluderade att sammanhållning genom nära relationer samt ett 
målorienterat fokus utgjorde grunden för effektivitet i militära grupper (Titunik, 2008). Detta 
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resultat liknar det Bales (1950) studerade redan under 40-talet. Bales studie konkluderade att 
en blandning av känsloorienterad kommunikation och uppgiftsorienterad kommunikation gör 
att grupper fungerar som bäst (Bales, 1950). Detta verkar vara aktuellt även i nutida studier och 
illustrerar således vikten av kommunikation för främjande gruppdynamik, effektivitet och 
sammanhållning. 

Förutom att sammanhållning är en faktor som inverkar på effektiviteten i grupper har studier 
diskuterat rollfördelning som bidragande faktor för gruppers effektivitet. En studie som 
undersökte militära grupper visade att ju mer informell en grupp är avseende roll- och 
ansvarsfördelning under vardagslivet desto effektivare visade sig en formaliserad struktur bli 
när stressen ökade (Larsson et al., 2001). Studien konkluderade att arbetsgrupper fungerar som 
mest effektivt under stressfyllda situationer om det fanns tydliga fördelningar mellan roller och 
ansvarsområden (Larsson et al., 2001). Några av detta avsnitts studier berör soldater och den 
sistnämnda har studerat officerare. Oavsett grad i organisationen avspeglar studierna militära 
arbetssätt som är aktuella även för denna studie. 

2.3 Identitetsforskning i militära sammanhang   
Genom studier av identifikation i den brittiska militären har Woodward och Jenkings (2011) 
undersökt hur militär identitet konstrueras och vidmakthålls. Analysmaterialet utgick från 
intervjuer med soldater där det framkom att soldaterna ofta pratade om sin vardag utifrån 
gruppens perspektiv. Individuella perspektiv var sällsynta i studien och även de individuella 
egenskaperna hos soldaterna fick en kollektiv innebörd i form av hur de bidrog till gruppen 
(Woodward och Jenkings, 2011). Studien påvisade att den militära identiteten bygger på 
professionell kunskap, deltagande vid globala och nationella insatser, kompetens inom ett 
specialiseringsområde och samhörighet och relationer mellan soldaterna. Relationerna mellan 
soldaterna diskuterades och benämndes som fiktiva blodsband, vilket syftade på de starka 
emotionella banden mellan individer och grupper som studien betonade förekommer i militär 
verksamhet (Woodward och Jenkings, 2011). Slutsatserna avseende de fiktiva blodsbanden 
anses särskilt intressanta utifrån denna studies syfte att undersöka kårandans betydelse för 
individen i militära grupper genom att studera förhållandet mellan gruppens normer, 
medlemmarnas relationer och individers sociala identitet. På grund av den nationella 
specificiteten i hur militära organisationer konstrueras är det dock viktigt att undersöka 
militärers identifikationsprocess i en svensk kontext. 

I en studie av den norska militären fastställdes att den militära identiteten består av tre 
dimensioner: professionalitet, individualism och idealism (Johansen, Laberg och Martinussen, 
2013). I en annan studie, där unga officerskadetter studerades, konkluderades att det militära 
arbetet numer är mer yrkesmässig och professionell jämfört med förr, då personer primärt 
sökte sig till den militära verksamheten på grund av livshot, livsstilen och engagemang. Studien 
visade att den norska militären skapar en operationell identitet i större utsträckning än tidigare 
då verksamheten är mer operationellt inriktat jämfört med förr, alltså mer fokus på utveckling 
av stridsfärdigheter och kunskaper än tidigare (Johansen, Laberg och Martinussen, 2014). 
Studierna sammanfattar därför att den professionella identiteten till stor del ersatt den tidigare 
idealismen (Johansen, Laberg och Martinussen, 2013; Johansen, Laberg och Martinussen, 2014). 
Flera studier visade negativa korrelationer mellan individualism och arbetsengagemang 
samtidigt som engagemang för arbetet korrelerade positivt med yrkesmässighet (Johansen, 
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Laberg och Martinussen, 2013; Johansen, Laberg och Martinussen, 2014; Johansen, Martinussen 
och Kvilvang, 2015). Det visades även att individualism kunde leda till utbrändhet inom den 
studerade gruppen (Johansen, Martinussen och Kvilvang, 2015). 

Studier om den militära identiteten har även betonat det militära som något maskulint och på så 
sätt har det militära sammanhanget blivit maskulint betingat (Woodward, 1998; Artherton, 
2009). Woodward (1998) diskuterar att en könsrelaterad identitet skapas under utbildningen 
och syftet med denna är att omvandla individen från civil till militär och civila identiteter 
avskalas därför individen. Studien visar även att uniformen också spelar roll i etablerandet av 
soldatens identitet (Woodward, 1998). Artherton (2009) påvisade att det är individerna som 
ansluter sig till den militära verksamheten som gemensamt skapar de maskulina identiteterna 
genom rutiner, träning och beteende som anses förknippade med soldater. Även 
brödraskapskänslan och den hierarkiska strukturen inom det militära visades bidra till 
etablerandet av maskuliniteten (Artherton, 2009). Dessa studier behandlade den brittiska 
militären och ingen av de omnämnda studierna om militär identitet är skapade i Sverige. Det är 
därför relevant att studera om det finns liknande tendenser i svensk kontext. 

2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 
Den forskning som finns gällande militär verksamhet berör främst arbetsprocesser, 
kommunikation och militär identitet. Dessa studier är huvudsakligen utförda genom kvalitativa 
intervjuer och andra fältarbeten men även kvantitativa metoder har använts, såsom 
enkätstudier. Det redovisade forskningsområdet består främst av studier som berör pedagogik 
och psykologi samt den sociologiska inriktningen militärsociologi som behandlar militära 
grupper och organisationer. Ett socialpsykologiskt perspektiv, som kan ge en bredare förståelse 
av hur individen hanterar olika gruppkonstellationer i militära sammanhang, saknas inom 
militärsociologin och genomgående i forskningsfältet. Genom att studera betydelsen av kåranda 
för kadetters identifikationsprocess ämnar denna studie till att fylla denna kunskapslucka. 

3. Teori 
För att komplettera den redan etablerade forskningen kommer studiens syfte att analyseras 
utifrån teoretiska begrepp ur Richard Jenkins teorier om social identitet. Dessutom används 
Mats Alvessons teori om organisationsidentitet för att kontextualisera betydelsen av identitet i 
organisationer. För att kunna studera kåranda i förhållande till identitet i militära sammanhang 
kommer även teorier om den militära professionen och totala institutioner att komplettera 
identitetsteorierna. 

3.1 Från identitet till identifikation 
Det finns många olika teorier, uppfattningar och tolkningar om identifikation. Med syfte att 
undersöka kårandans betydelse för individen i militära grupper genom att studera förhållandet 
mellan gruppens normer, medlemmarnas relationer och individers sociala identitet är det 
viktigt att utgå från en teori som belyser identitetens sociala aspekter. I Jenkins (2008:17) teori 
om den sociala identiteten betonas att identiteten inte är någonting individer har utan att det är 
en ständigt föränderlig process som uppstår i social interaktion. Jenkins (2008:17) menar att 
identitet bör ses som en process av att “vara” och att “bli” och poängterar därför vikten av det 
sociala i identitetsbegreppet. Identitet handlar om att klassificera individer och grupper men 
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det är inte en fast egenskap som individer eller grupper innehar, utan identitet är snarare 
någonting som individer och grupper gör. Således skapar identitet beteende men det 
bestämmer inte hur individer och grupper ska bete sig (Jenkins, 2008:5). 

Jenkins (2008:18-20) diskuterar terminologin avseende “identitet” och “identifikation”. 
Identitet handlar om hur individer och grupper särskiljer sig från andra individer och grupper 
medan identifikation behandlar bildandet av betydelsefullhet mellan individer, mellan grupper 
och mellan individer och grupper med relation till likheter och skillnader. Jenkins (2008:18-20) 
menar därför att identifikation skapas genom en dynamisk process avseende likheter och 
skillnader. Identitet är således förståelse för vem man är och vilka andra personer är, medan 
identifikation handlar om att relatera sig själv, sin grupp eller båda till andra sociala 
omgivningar. På så sätt avser Jenkins (2008:18-20) främst identifikation i sin teori om den 
sociala identiteten. 

Identifikation handlar således om likheter och skillnader gentemot andra vilket Jenkins 
(2008:37f) vidare diskuterar med begreppen individuell och kollektiv identifikation. Jenkins 
(2008:38) illustrerar skillnaden mellan dessa som att den individuella identifikationen 
behandlar skillnader gentemot andra medan den kollektiva identifikationen behandlar likheter. 
Påträffas likheter mellan den egna individuella och den kollektiva identiteten identifierar man 
sig med den aktuella sociala omgivningen, medan man differentierar sig från omgivningen om 
man upplever skillnader (Jenkins, 2008:21). Vid kollektiv identifikation får likheter inom 
gruppen särskilt fokus för att urskilja vilka som är medlemmar i gruppen. Jenkins (2008:102f) 
menar att för att fastställa inkludering behöver man även exkludera vilka som inte är 
medlemmar i gruppen. På så sätt får skillnader mellan individer innebörd i den kollektiva 
identifikationen. Man behöver även fastställa vad som särskiljer den egna gruppen från andra 
grupper, och genom detta betonas likheter inom gruppen och skillnader till andra grupper 
(Jenkins, 2008:102f). 

3.2 Gruppidentitet 
Med utgångspunkt i likheter och skillnader mellan individer, grupper och individer och grupper 
resonerar Jenkins (2008:105) om gruppidentitet. Han menar att gruppidentitet är resultatet av 
en kollektiv intern definition. I relationen med signifikanta andra får individen en bild av 
identifikationer utifrån likheter och skillnader och i denna process genereras gruppidentiteter. 
Den kollektiva externa definitionen utgör grund för kategoriseringen av gruppen (Jenkins, 
2008:105). Både den kollektiva externa definitionen och den kollektiva interna definitionen är 
således viktiga aspekter av gruppidentitet.  

Individers förmåga att identifiera obekanta individer som medlemmar av olika kategorier 
skapar en illusion av att individen vet vad hen kan förvänta sig av dem (Jenkins, 2008:105). Den 
kollektiva interna definitionen frambringar gruppens existens, men kategoriseringen av 
gruppen från omvärlden gör gruppen verklig. Kollektiv identifikation utgörs därför av två 
processer, gruppidentifikation (intern) och kategorisering (extern) (Jenkins, 2008:106). 
Medlemmar av en grupp betonar likheterna mellan gruppens medlemmar och överdriver ofta 
skillnaden gentemot individer som inte tillhör den egna gruppen (Jenkins, 2008:112). 
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Det finns en tydlig skillnad mellan grupper och kategorier där grupper är betydelsefulla för 
medlemmarna medan kategorier är externt definierade och därför ofta saknar erkännande hos 
gruppens medlemmar. Jenkins (2008:112) menar att teorier om social identitet fokuserar på 
hur kategorier blir grupper. Eftersom samhället är strukturerat i kategorier kan sociala 
strukturer inverka på individuellt beteende när sociala kategorier blir grupper som då blir 
meningsfulla för individen (Jenkins, 2008:112). 

Identifikationen kan förstås utifrån två aspekter, nämligen nominal och virtuell identifikation 
(2008:99). Den nominala identifikationen avser hur individen, gruppen eller kategorin 
definieras i diskurser, alltså vilket etikett som de identifieras med. Den nominala 
identifikationen förstärks om processen involverar auktoriteter och institutionell legitimering4. 
Nominal identifikation betonar andra individers beteende gentemot den etiketterade individen 
samt individens eget mottagande av etiketteringen. Den virtuella identifikationen behandlar 
vilka konsekvenser den nominala identifikationen har för individen och är starkt relaterad till 
individens egna tankar, känslor och upplevelser. Det är viktigt att poängtera att konsekvenserna 
av nominal identifikation kan variera mellan olika kontexter och över tid samt att identifikation 
behandlar summan av flera olika etiketter (Jenkins 2008:99). Genom att skilja mellan det 
virtuella och det nominala kan man särskilja det individuella och det kollektiva, alltså mellan 
vad som är unikt för individen från det som är generellt för gruppen (Jenkins, 2008:99f). 

3.3 Organisation och identitet 
Jenkins (2008:10) menar att organisationer är väsentliga typer av grupper och menar att 
organisationer är sammansatta genom implicita normer, explicita regler, kriterier för 
medlemskap, hierarkier av kontroll och genom gemensamma mål. Organisationer är mer än 
dess medlemmar då de kan fortleva trots att medlemmar byts ut (Jenkins, 2008:10). De mest 
fundamentala kännetecknen för organisationer är att de producerar och reproducerar 
individuell och kollektiv identitet samt vidmakthåller organisationens hierarki (Jenkins, 
2008:168-170). Medlemskap till olika organisationer menar Jenkins (2008:183) är bidragande 
till den variation som finns i individers identitet. 

Med hänsyn till att denna uppsats syftar till att undersöka kårandans betydelse för individen i 
militära grupper genom att studera förhållandet mellan gruppens normer, medlemmarnas 
relationer och individers sociala identitet är det relevant att inkludera en teori som har en 
konkret koppling mellan organisation och identitet. För att komplettera Jenkins teori om social 
identitet lyfts därför Alvessons (2015) teori om organisationsidentitet fram. Alvessons (2015) 
teori är tydligare förankrad i arbetsplatsen, vilket bidrar till att den utgör ett passande tillägg till 
Jenkins mer generella bild av den sociala identiteten. Liksom Jenkins (2008) menar Alvesson 
(2015:12) att det är de gemensamma föreställningarna som är av intresse när man studerar 
sociala sammanhang. För att en organisationskultur ska kunna utvecklas måste organisationens 
medlemmar identifiera sig med organisationen. Därför är det viktigt att organisationen har 
något specifikt eller unikt för att identifikationen ska upplevas som betydelsefull, vilket bidrar 
till en gemensam bild om vad gruppen representerar (Alvesson 2015:51).  

                                                           
4 Institutionell legitimering avser bekräftandet av den sociala ordningen 
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Begreppet organisationsidentitet betonar vad som är utmärkande för en viss organisation 
jämfört med andra organisationer (Alvesson, 2015:52f). Att en organisation har 
organisationsidentitet innebär att individerna i organisationen identifierar sig med den, vilket 
skapar engagemang och lojalitet. Existerar en övertro till organisationsidentiteten kan däremot 
en “vi-och-dem-känsla” skapas gentemot andra organisationer (Alvesson, 2015:54). 

Benägenheten att identifiera sig med organisationen ökar bland annat beroende på hur säregen 
organisationen är, desto mer säregen desto lättare sker identifikation. Identifikationen ökar 
också om organisationen har hög status eller om organisationen präglas av sociala förhållanden 
som bidrar till att grupper naturligare bildas, vilket underlättas när det finns gemensamma mål 
eller uppfattade likheter mellan gruppens medlemmar (Alvesson och Björkman, 1992:34). Är 
istället organisationsidentiteten inte lika uttalad kommer organisationens medlemmar att 
identifiera sig med mindre delar av organisationen, såsom ett projekt, en specifik arbetsuppgift, 
en position/rang eller en avdelning. Detta resulterar i att subkulturer bildas och 
organisationsidentitet saknas då. Istället för att en “vi-känsla” är övergripande för hela 
verksamheten, som vid organisationsidentitet, skapas ett “vi” och ett “dem” mellan 
organisationens olika delar. För att ha en enad organisation med få konflikter är 
organisationsidentitet därför viktigt (Alvesson, 2015:54f).  

Alvesson (2015:57) menar att organisationsidentiteten ibland kan överlappa med hans 
definition av den sociala identiteten (det vill säga identifikation till sociala kategorier såsom 
kön, företag eller nationalitet). Detta sker om individen främst, som primära grund för den 
sociala identiteten, identifierar sig som medlem i organisationen. Ofta skiljer sig dock dessa åt 
och individer kan uppleva en tydlig organisationsidentitet utan att identifiera sig som medlem 
till organisationen (Alvesson, 2015:57). Detta innebär att även individer utanför organisationen 
kan uppleva att det finns en organisationsidentitet. 

Sammanfattningsvis behandlar ovanstående begrepp olika delar av social identitet. Utvalda 
delar av Jenkins teori om social identitet har använts för att skapa förståelse för identifikation 
som socialt fenomen. Likt Jenkins (2008) menar Alvesson (2015) att identitet handlar om 
identifikation som är betydande avseende hur en individ definierar sig själv. Då Alvessons 
(2015) redogörelser är mer inriktade mot organisationer än vad Jenkins (2008) teorier är, trots 
att Jenkins tydligt betonar identifikation som en process som sker mellan individer, grupper och 
individer och grupper, är Alvessons resonemang tydligare relaterade till arbetsplatsen. 
Kombinationen av begreppen som presenterats belyser därmed både det generella i 
identifikationsprocessen hos en individ, genom begrepp tagna ur Jenkins (2008) teori om social 
identitet, och det mer specifika avseende identifikation med hänsyn till Försvarsmakten som 
organisation utifrån Alvessons (2015) teori. För att kunna studera kåranda i förhållande till 
identitet i militära sammanhang kommer teorier om den militära professionen och totala 
institutioner att redogöras för.  

3.4 Den militära professionen och totala institutioner 
Inom militärsociologin diskuteras huruvida det skett en förändring inom den postmoderna 
militären där den militära professionen tidigare varit mer livsstilsbetingat medan det idag 
oftare presenteras som ett yrke. Franz Kernic et al. (2010:12) diskuterar den generella 
förändring som skett inom den militära organisationen och menar att den postmoderna 
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militären på många sätt uppfyller de kriterier som utgör en professionell yrkesman. Det mest 
centrala av dessa kriterier är att den postmoderna militären har viktiga specifika färdigheter 
och kunskaper, arbetar i sociala sammanhang som är viktiga för samhället och att det finns 
känsla av samhörighet och gemenskap till andra med samma profession. Samtidigt poängerar 
Kernic et al. (2010:12) att institutionella egenskaper finns kvar inom den militära 
organisationen genom att professionen skapar en livsstil mer än ett arbete och att 
organisationen har en nära relation till staten. Även om det skett en transformationsprocess 
inom det militära där den militära professionen blivit mer ett yrke och mindre en livsstil skiljer 
sig yrket från många andra yrken i samhället. Detta eftersom arbetet inom det militära 
fortfarande grundar sig i en professionalism och en livsstil och erhåller således många 
institutionella egenskaper (Kernic et al., 2010:12). 
 
Erving Goffman (2014:9) belyser med begreppet ”totala institutioner” platser där ett stort antal 
individer bor och arbetar utifrån gemensamma förutsättningar och i liknade miljöer. Dessa 
institutioner är separerade från livet utanför institutionen och institutionens medlemmar lever 
större delen av sina liv inom den totala institutionen (Goffman, 2014:9). Centralt inom en total 
institution är nedbrytandet av de fiktiva murar som separerar de olika aspekterna av individers 
liv. Inom totala institutioner sover, interagerar och arbetar individer på samma plats, vilket 
karaktäriserar dessa (Goffman, 2014:14f). Totala institutioner brukar användas för att beskriva 
militära organisationer, vilket även Goffman (2014:14) diskuterar för att illustrera begreppets 
funktion och praktik. Arbete inom militära organisationer kan anses vara mer än ett yrke, vilket 
medvetenheten om detta är centralt för att kunna uttala sig om identifikation i förhållande till 
det militära. Kernics et al. (2010) samt Goffmans (2014) begrepp om den militära professionen 
respektive totala institutioner kommer därför komplettera Jenkins (2008) och Alvessons (2015) 
identitetsbegrepp i studiens analys. 

4. Metod 
I följande avsnitt kommer den metodologiska utgångspunkten först att motiveras och därefter 
kommer datainsamlingsmetoden diskuteras. Fortsättningsvis följer avsnitt om urvalet, 
genomförandet, transkribering och kodning samt analysen som redovisar hur dessa delar av 
arbetet har genomförts. Slutligen presenteras två avsnitt som beskriver hur överväganden om 
validitet, reliabilitet och etik har genomsyrat studien. 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 
Då syftet med studien är att undersöka kårandans betydelse för individen i militära grupper 
genom att studera förhållandet mellan gruppens normer, medlemmarnas relationer och 
individers sociala identitet är det en teoretisk förståelse av identitet tillsammans med kadetters 
egna uppfattningar och tankar som varit det centrala för att belysa ämnet. Studien hade därför 
en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt. Detta innebär att slutsatserna är ett resultat av 
teoretiskt grundade tolkningar av intervjupersonernas uttalanden. Denna subjektivistiska 
ståndpunkt anses vara grunden inom hermeneutik då det analyserade datamaterialet tillskrivs 
mening utifrån tolkningar och därigenom förståelse för materialet (Aspers, 2011:29; Gilje och 
Grimen, 2007:174; Repstad, 2007: 137). 
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Inom hermeneutiken betonas att förståelse uppnås genom samspelet mellan helheten och det 
specifika. Specifika delar tolkas utifrån helheten och helheten tolkas utifrån det specifika vilket 
illustreras genom den hermeneutiska cirkeln (Gadamer, 2012:102). Studien strävade efter att 
förklara och stärka intervjupersonernas meningar genom att sätta in deras specifika uttalanden 
i ett teoretiskt sammanhang. Denna växelvisa tolkning mellan empiri och teori har genomsyrat 
studiens metodologiska ansats. På så sätt har en fördjupad insikt i ämnet åstadkommits som i 
sin tur har bidragit till förståelse av de specifika uttalandena (jmf. Gadamer, 2012:103f). Denna 
typ av arbetssätt kan illustreras som en pendling mellan induktiv och deduktiv metod. 

Studien följde en kvalitativ metod vilket medför flera fördelar, såsom att det möjliggör för mer 
djup i analysen än vad kvantitativ forskning gör. Kvantitativa metoder fungerar bättre när det 
finns tydliga mål, enkel teknologi och framförallt om resultaten är lätta att mäta (Repstad, 
2007:18f). För att undersöka studiens syfte på ett tillfredsställande sätt bör man centrera den 
enskilda individens upplevelser, därför var en kvantitativ metod i denna studie inte lämplig. 
Däremot kan kvalitativa metoder inte göra några uttalanden om orsak och verkan eller göra 
några större generaliseringar till en bredare population, vilket med fördel skulle vara passande 
för kompletterande forskning av studieområdet (Repstad, 2007:18f). 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa intervjuer med frågor om soldaters arbetsmiljö och deras arbetsgrupp har använts 
som verktyg för att belysa hur kårandan tar sin form och därför har intervjuer valts som metod 
för studiens datainsamling. Aspers (2011:139) definierar en intervju som “en samtalsrelation 
där forskaren försöker förstå den eller dem hon samtalar med”. Denna definition speglar den 
typ av intervju som har använts i denna studie då förståelse och tolkning har varit ett fokus i 
intervjuerna. 

En annan etablerad metod inom hermeneutiken är observationer då meningsfulla fenomen inte 
enbart kan tolkas genom samtal utan även genom tolkning av bland annat beteendemönster 
eller sociala roller (Gilje och Grimen, 2007:174). I denna studie har observationer inte använts 
då forskningsområdet som studerats inte ansågs vara tillgängligt genom observationer. 
Forskaren blir i observationsstudier en del av fältet. Tidsaspekten var en begränsning i detta 
vilket hade inneburit att den kåranda som studien fokuserar på hade blivit störd av 
observatörens närvaro under en kortare tidsperiod. I denna studie är soldaternas egna 
erfarenheter och uppfattningar centralt, vilket gör kvalitativa intervjuer till en passande metod 
för att studera studiens syfte. Arbetsplatsen ansågs också vara för specifik och stängd för 
allmänheten för att kunna observeras genom en deltagande observation. 

Vilken metod man använder bör baseras på, utöver frågeställning, vilken teori man använder sig 
av (Trost, 2010:33). I denna studie har främst identitetsteorier används för att skapa mening till 
det intervjupersonerna diskuterat i intervjuerna. Teorierna talar för att det är 
intervjupersonernas egna subjektiva meningar som bör utgöra grunden för analys av 
identifikationsprocessen. Att göra uttalanden om identitet hade därför varit olämpligt med 
andra metoder än intervjuer. Liksom alla metoder finns kritik mot intervjuer som 
forskningsmetod. Kritiken avser främst att studien blir för individualistisk vid användandet av 
intervjuer (Repstad, 2007:83), vilket i denna studie inte ses som negativt i och med att studien 
behandlar social identitet. Intervjuer anses därför vara en metod som gör det svårt att 
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generalisera resultatet till en bredare population. Det kritiseras även att det kan finnas 
skillnader mot vad intervjupersonen säger och vad intervjupersonen faktiskt gör eller känner, 
viket har beaktats i studien. 

4.3 Urval  
Intervjupersonerna var tidigare anställda soldater som studerat vidare inom Försvarsmakten. 
Urvalet för studien var tio individer, åtta män och två kvinnor, som har arbetat på olika militära 
anläggningar i Sverige som heltidsanställda soldater. Då heltidsanställda ansågs vara mer 
involverade i verksamheten än tidvis anställda var heltidsanställning ett krav för de som 
intervjuades. Intervjupersonerna kom från olika regementen och alla vapengrenar fanns 
representerade i urvalet. Då det upplevdes svårigheter att få kontakt med intervjupersoner 
utifrån fungerade en gemensam kontakt som nyckelperson och bidrog med uppgifter om 
kadetter som uppfyllde kravspecifikationen. Nyckelpersonen uppgav fjorton personer som alla 
kontaktades skriftligt varav tio intervjuades.  

4.4 Genomförande  
Intervjuerna var semistrukturerade med vissa fasta förutbestämda frågor som fanns 
formulerade i en intervjuguide (se bilaga 1). Denna konstruerades efter den genomförda 
förstudien och användes som stöd under hela intervjun. En särskild ordningsföljd på 
intervjuernas förutbestämda teman eftersträvades i största möjliga mån för att få bra flyt under 
intervjuerna. Det fanns vissa skillnader mellan intervjuerna då intervjuerna anpassades efter 
intervjupersonernas uttalanden. Följdfrågor och utvecklingar eftersträvades under intervjun för 
att skapa ett mer nyanserat samtal och på så sätt få mer djupgående empiriskt material. Det var 
även två olika intervjuare där båda genomförde fem intervjuer vardera vilket påverkade 
intervjuernas homogenitet (jmf. Trost, 2010:39). För att skapa en bra relation mellan parterna 
började intervjun med att intervjupersonen själv fick berätta förhållandevis fritt om sitt arbete 
som soldat och på så sätt etablera en förtroendeingivande dialog (jmf. Trost, 2010:84f). 
Användningen av ordet “varför” undveks eftersom det kan upplevas som ifrågasättande. Istället 
ställdes frågor som “hur menar du då” eller “på vilket sätt” (jmf. Trost, 2010:102f). Många frågor 
var direkt tagna från intervjuguiden med syfte att de olika intervjuerna skulle beröra samma 
ämnen. Detta ämnades underlätta för analysen då teman lättare kunde identifieras. 

Intervjuerna genomfördes på en plats som valdes av intervjupersonerna. Samtliga 
intervjupersoner fick frågan om vart de ville att intervjun skulle äga rum. Vissa intervjupersoner 
valde plats direkt och andra fick förslag som de godkände alternativt valde annan plats. 
Intervjuerna var i neutrala arbetsrum, på kadetternas skolområde eller i bostäder som tillhörde 
intervjupersonen. Detta var för att ha en plats som var ostörd där intervjupersonen kände sig 
bekväm (jmf. Trost, 2010:65). Under intervjun var endast intervjuaren och intervjupersonen 
närvarande. Att ha fler intervjuare kan bidra till en underlägsen känsla hos intervjupersonen, 
vilket ville undvikas (jmf. Trost, 2010:67). Intervjuerna var ca 45 minuter långa. 

För att minska störningsmoment under intervjun och för att lättare fånga uttryck i form av 
tonfall och formuleringar spelades intervjun in med hjälp av mobiltelefoner i flygplansläge. 
Detta förespråkas då intervjuaren kan fokusera på samtalet istället för att anteckna och 
intervjupersonen behöver inte upprepa sig i onödan (Trost, 2010:74f). Metoden underlättar 
även för en mer korrekt transkribering än om ljud inte spelats in. 
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4.5 Transkribering och kodning   
Transkriberingen av intervjun har genomförts av studiens författare, vilket är att föredra i 
forskningssammanhang (Aspers, 2011:158f). Transkribering av intervjuerna genomfördes 
genom att lyssna på den inspelade intervjun och anteckna vad som sades. Således har 
transkriberingen inte gjorts genom ett datorprogram utan denna har genomförts manuellt 
utifrån förutbestämda gemensamma regler för hur särskilda typer av kommentarer skulle 
noteras i den transkriberade intervjun. Exempelvis bestämdes det att pauser i samtalet skulle 
markeras med “...” och att dåligt ljud som gjorde att det inte gick att urskilja vad som sades i 
intervjun skulle markeras med “/.../”. Under transkriberingen bearbetades intervjun och bidrog 
till en djupare förståelse för de teman och kopplingar som lyftes fram under intervjun (jmf. 
Aspers, 2011:158f). När citat presenterats i uppsatsens analysdel har upprepningar och icke-
relevant material (såsom ”ehm” eller ”eh”) redigerats bort för att förenkla materialet, vilket 
illustreras med [...]. 

Efter intervjuerna har “kringmaterial” noterats i vissa fall om något särskilt utmärkande 
uppmärksammades i intervjun. Exempel på sådana typer av noteringar är störningsmoment, 
uppmärksammat obehag eller intervjupersonens inställning till medverkan i studien. Dessa 
anteckningar har gjorts för att inkludera analysmaterial till studien som inte uppmärksammats i 
ljudupptagningen (jmf. Trost, 2010:76).  

Kodningen av det insamlade materialet har genomförts genom att utgå från det empiriska 
materialet utan att involvera studiens teoretiska ramverk. Kodningen har varit öppen och 
tematisk kodning har använts för att enkelt kunna strukturera materialet och kunna identifiera 
återkommande teman. Ett kodschema konstruerades som är inspirerat av Aspers (2011:178) 
för att skapa struktur och identifiera gemensamma teman för intervjuerna. Det består av sex 
huvudrubriker och flera underrubriker. De huvudrubriker som används är: 1. Aktör, 2. 
Individen och Försvarsmakten, 3. Omgivningen, 4. Försvarsmakten som organisation, 5. Arbete 
och 6. Fritid. 

Ett exempel på kodning från intervjuerna: 

Det syns också väldigt väldigt tydligt om ni inte funkar ihop. För då löser man inte 
uppgifterna - Intervjuperson 10 

Detta har kodats till: “5.1.1 Vänskap förutsättning för prestation” som ligger under kategorin “5. 
Arbete”. 

4.6 Analys 
Analysprocessen började i samband med intervjun då reflektion och tolkning ofta skedde 
automatiskt under samtalet (jmf. Trost, 2010:147f). Vidare har kodningen till stor del legat till 
grund för studiens analys genom att det insamlade materialet delades in i olika teman. 

Något som beaktats gällande analys av materialet är att tolkningarna som gjorts av 
intervjupersonernas utsagor redan var tolkade en gång tidigare av intervjupersonerna. Detta 
innebär att tolkningarna av det empiriska materialet skett i två omgångar. Att enbart utgå från 
intervjupersonernas egen uppfattning tillför inte tillräckligt för forskningen. Istället behöver 
forskaren också tolka materialet genom att jämföra olika utsagor och med hjälp av teoretiska 
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begrepp. Inom samhällsvetenskapen är detta något som kallas dubbel hermeneutik (Gilje och 
Grimen, 2007:177). Den dubbla hermeneutiken har eftersträvas genomgående i studiens analys 
och flera teoretiska begrepp har lyfts fram för att få ett brett, innehållsrikt tolkningsverktyg. 

I analysen har flera olika analystekniker kombinerats för att bidra till en bredare analys (jmf. 
Aspers, 2011:204). Kåranda är ett socialt konstruerat fenomen där mellanmänskliga relationer 
får stor innebörd. De mellanmänskliga relationerna inom organisationen och även relationen 
mellan intervjupersonen och organisationen var därför relevanta att analysera. Således var 
relationell analys en lämplig analysmetod för att belysa kårandan genom att studera 
kadetternas förhållningssätt och relationer till andra individer (jmf. Aspers, 2011:206f). Den 
relationella analysen har använts för att belysa hur kåranda influerar individerna i 
verksamheten och vilken innebörd individerna tillskriver kårandan. Även statisk analys 
användes mer övergripande genom att empirin och teorin växelvis studerades. Förutbestämda 
teoretiska begrepp användes för att söka förståelse inom ramarna för studiens syfte, vilket har 
bidragit till att tolka det empiriska materialet (Aspers, 2011:205f). Allt empiriskt material 
analyserades systematiskt med samma typer av analystekniker för att närma sig det empiriska 
materialet på ett enhetligt sätt. 

4.7 Validitet och reliabilitet 
För att stärka pålitligheten i arbetet har kvalitetssäkrande åtgärder genomförts. Begreppen 
validitet och reliabilitet används för att göra bedömningar av studiers kvalitet. Validitet avser 
giltigheten, att studien mäter det som är avsett att mätas och reliabilitet syftar till trovärdighet 
till studien och det insamlade materialet (Trost, 2010:132f; Repstad, 2007:151f). 

Inför studien genomfördes en förstudie för att kontrollera metodvalet i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar. Med hjälp av samma nyckelperson som för studiens urval 
kontaktades en individ som bedömdes vara lämplig för förstudien då hen föll in under samma 
kravspecifikation som till huvudstudien. Förstudien påvisade att metodvalet var passande för 
att studera studies syfte då empiri genererades som var relevant i förhållande till studiens 
frågeställningar. Resultaten av förstudien var positivt och påvisade att metodvalet, 
intervjuguiden och det praktiska metodarbetet fungerade väl i relation till studiens syfte. 

Samtliga intervjuer genomfördes i relativt likartade miljöer då samtliga intervjuer var på de 
intervjuades skolområde eller bibliotek. Detta kan enligt Trost (2010:131) bidra till att 
motverka slumpinflytande intervjuerna emellan. Under förstudien var ljudfilen av dålig kvalitet 
vilket medförde att transkriberingen blev bristfällig. För att åtgärda detta och öka studiens 
reliabilitet kontrollerades ljudkvaliteten inför varje intervju. 

Intervjuarna har gemensamt gått igenom intervjuguiden inför intervjuerna och övat på att ställa 
de tänkta frågorna. Detta gav en mer gemensam bild av frågornas innebörd och intervjuernas 
olika teman klargjordes vilket ämnades bidra till tydlighet i studiens teman. En gemensam 
uppfattning om studien ämnades även bidra till högre validitet av studien. För att ytterligare 
säkerhetsställa att studien behandlade det som var avsett att mätas har intervjuguiden varit 
nära anknuten till studiens syfte och frågeställningar. Ordningsföljden i intervjuguiden 
korrigerades efter studiens första intervju då det visades vara naturligare med en annan 
ordningsföljd. 
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Studiens två författare har samverkat under alla delar i studien. Under kodningsprocessen 
kodade författarna varandras intervjuer vilket både medförde större inblick i den andres 
genomförda intervjuer samt att intervjuerna blev tolkade flera gånger och av fler än en person. 
Kodning och analys genomfördes även tillsammans vilket bidrog till att olika tolkningar 
diskuterades och empirin blev således mer bearbetad och transparent. 

Ytterligare två valideringstekniker som används i studien för att stärka kvaliteten är peer 
review och återkoppling till intervjupersonerna (Creswell, 2007:208f). Peer review har 
genomförts då oberoende personer har läst och opponerat på materialet, vald 
operationalisering och metod. Preliminära resultat har återkopplas till intervjupersonerna för 
att minimera risken för feltolkningar. 

4.8 Etiska överväganden 
Att ha kunskap om etiska aspekter av forskningen är viktigt när man bedriver vetenskapliga 
studier. Denna studie har främst använt sig av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god 
forskningssed för att öka medvetenheten om de etiska övervägandena i studien. 
Vetenskapsrådet (2011) poängterar genomgående att etiska överväganden är viktiga i 
samhällsvetenskaplig forskning där deltagarna blir ett objekt för forskningen. 

Intervjupersonerna informerades genom ett informationsbrev (se bilaga 2) att det insamlade 
materialet kommer användas i forskningssyfte. Intervjupersonerna blev då också informerade 
om studiens syfte och vad materialet ska användas till. Intervjuerna har även spelats in efter att 
intervjupersonerna muntligt gett samtycke till detta före och efter intervjutillfället (jmf. 
Vetenskapsrådet, 2011:42f). De har då även fått information om sin rätt att avbryta intervjun, ta 
pauser eller låta bli att svara på frågor (jmf. Trost, 2010:124). Vetenskapsrådet (2011:42f) 
betonar att olika typer av inspelningar inverkar på individers privatliv och integritet och att det 
därför måste tillföra någonting särskilt vetenskapligt som inte hade varit möjligt utan 
inspelningen. Med detta i åtanke har det i denna studie gjorts bedömningen att det var 
nödvändigt att spela in intervjuerna för att kunna göra analytiska reflektioner av det empiriska 
materialet. För att säkerställa etiken har intervjupersonerna fått möjlighet att ta del av 
inspelningsfilen om hen velat (jmf. Vetenskapsrådet, 2011:44). Inspelningarna har förvarats på 
lösenordsskyddade mobiltelefoner och har raderats efter att intervjuerna transkriberats. 
Intervjupersonerna har blivit informerade om att de när som helst kan kräva att 
ljudinspelningarna förstörs (jmf. Vetenskapsrådet, 2011:43). 

Transkriberingar av intervjuerna har sparats på lösenordsskyddade datorer. 
Intervjupersonerna är dock avidentifierade och transkriberingarna kan inte härledas till 
enskilda individer. Kön har därför inte redovisats i studien. Eftersom studiens syfte behandlar 
individers identitet var avidentifikation av särskilt stor vikt för att undvika att material som blir 
utmärkande för individen inkluderas i uppsatsen. För att motverka detta har 
intervjupersonerna avidentifierats och citat som kan avslöja intervjupersonernas identitet har 
uteslutits (jmf. Vetenskapsrådet, 2011:67f; Trost, 2010:127, 129). Konfidentialiteten har hafts i 
åtanke genom hela studien och endast behöriga personer har tillgång till transkriberingarna och 
annat empiriskt material för att säkerställa studiens etik (jmf. Vetenskapsrådet, 2011:44, 67; 
Trost, 2010:127). 
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5. Resultat och Analys 
Med syfte att undersöka kårandans betydelse för individen i militära grupper genom att studera 
förhållandet mellan gruppens normer, medlemmarnas relationer och individers sociala identitet 
presenteras resultatet i förhållande till kadetternas syn på sig själva som individer och deras 
förhållande till gruppen. Därefter redovisas en fördjupad teoretisk analys av det empiriska 
resultatet. 

5.1 Individen 
I avsnittet redovisas inledningsvis processen från att påbörja utbildning i Försvarsmakten, till 
att bli anställd och även motiven till att söka sig vidare inom organisationen. Därefter 
presenteras kadetternas beskrivningar av individuell utveckling och vilken betydelse den har 
för dem själva samt för verksamheten. Slutligen redovisas kadetternas diskussioner om 
symbolers betydelse i förhållande till individen samt deras egen relation till organisationen. 

5.1.1 ”Det var en rejäl käftsmäll” – Att komma in i Försvarsmakten 
Det var en stor omställning för kadetterna att börja en grundutbildning i Försvarsmakten, men 
den nya sociala miljön blev snabbt vardag för kadetterna. Regler och normer formade dem för 
att kunna hantera arbetet. Kadetterna menade att det blev skillnad när de blev anställda 
soldater och det fanns specifika egenskaper inom Försvarsmakten som gjorde att de valde att 
söka sig vidare. 

Alla kadetter upplevde att det var en stor omställning att börja den militära utbildningen. Det 
framkom att det för många kadetter var påfrestande med omställningen som utbildningen 
innebar men att de ganska snart vande sig vid den nya sociala miljön. Skillnader som 
framhävdes behandlade exempelvis sättet man pratade på, att allting var lite mer ”fyrkantigt” 
och att man var väldigt nära andra människor dygnet runt. Det kunde även vara problematiskt 
att använda sin telefon och därför var det stundtals svårt att få kontakt med utomstående. 
Skillnaderna gällde även till synes simpla och vardagliga saker: 

Ja man fick lära sig allt från början… Stå upp och man skulle sitta, hur du skulle klä på dig, 
hur du skulle bädda sängen, hur du skulle rätta in i skåpet… Så det var väldigt… Asså 
strukturen är helt annorlunda – Intervjuperson 4 

För att passa in i det militära sammanhanget var man tvungen att lära om enkla saker som 
tidigare hade varit självklara. Flera kadetter berättade att befäl sa till dem vad de skulle göra. 
Detta var ofta saker de inte var vana vid, såsom att gå upp vissa tider, städa mer än vad de 
annars gjorde eller att utmana sig fysiskt. Befäl kunde även förmedla vad som var rätt och vad 
som var fel i varierande situationer. En av kadetterna berättade i samband med detta: ”Man 
kände ju sig väldigt liten som människa väldigt fort” (Intervjuperson 10). Citatet avspeglar 
upplevelsen av att vara tvungen att förhålla sig till andras regler, vilket resulterar i att kadetten 
kände sig förminskad och underordnad organisationens normer. En annan kadett berättade att 
hen mådde dåligt under första tiden på utbildningen vilket kadetten trodde hen var ensam om. 
Kadetten fick senare veta att omställningen varit jobbig även för andra: 
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Folk såg nog inte hur dåligt man mådde, men när man pratade med […] sin plutonchef 
senare så var det ju väldigt många som hade kommit in och som var väldigt ledsna […] så 
jag tror att det är vanligare än vad man tror men att folk håller ansiktet utåt lite, 
ordentligare – Intervjuperson 3 

Enligt kadetten var det norm att inte visa hur man egentligen mådde. Kadetten berättade vidare 
att hen, liksom flera andra, på kort tid normaliserade miljön. Trots att det var påfrestande 
menade vissa att man ville tillbaka till det militära när man var hemma: ”Det var fysiskt 
utmanande, psykiskt jobbigt liksom, men eeh, varje helg man kom hem saknade man det nästan 
lite” (Intervjuperson 6). Även om det var en ansträngande miljö verkar det vara något speciellt 
med att komma till det militära sammanhanget. Det var något nytt, spännande, utmanande och 
framförallt roligt. Detta synliggör att den militära miljön, trots att den upplevs som påfrestande, 
snabbt blir en del av soldaternas vardag. 

Kadetterna berättade att det fanns många outtalade regler och normer inom Försvarsmakten 
och att dessa var mer utmärkande under utbildningen jämfört med när de var anställda 
soldater: 

Jag tror inte jag tänkte så mycket på det [normer och värderingar] utan det kanske mer 
var naturligt. Eller så var det mer grundutbildningen att man tänkte på det […] och sen så 
formades man lite efter det. Hade det lite i baktanke – Intervjuperson 1 

Kadetten såg de outtalade reglerna som naturliga och ansåg de vara mer påtagliga under 
utbildningen jämfört med under anställningen. En annan kadett pratade om andan som hen 
menade finns inom Försvarsmakten: ”Alltså man påverkas väl i nån form och utsträckning av 
andan, alltså försvarsmaktsandan så, […] jag kanske är lite mer avslappnad eller sådär” 
(Intervjuperson 7). Kadetten menade att klimatet blev speciellt genom kårandan och att den 
bidrog till att man kunde umgås mer avslappnat. Detta bidrar till att man utvecklar nära 
relationer till sina kollegor. I flera intervjuer benämndes Försvarsmaktens värdegrund, som 
också kan tänkas ha inflytande på soldaternas vardag: 

Vid uppkomsten vid ett eventuellt beteende eller […] nånting som skulle, som skulle tyda på 
att den här individen […] frångår Försvarsmaktens värdegrund på ett […] stort sätt liksom, 
då är det bara att […] in med samtal direkt […] eller vad det nu är liksom 
– Intervjuperson 9 

Jag har svårt att se en annan arbetsplats som har så mycket fokus på […] människan. Som 
har så fokus på att du ska vara en bra människa liksom. Du ska ha en bra värdegrund, du 
ska kunna ta sunda beslut utifrån den här värdegrunden. Du ska kunna jobba med 
människor liksom.[…] Man lägger så mycket tryck på att personalen ska vara bra 
– Intervjuperson 2 

Kadetterna betonade att värdegrunden är en ledstjärna i organisationen och att individer som 
inte passar in och inte förhåller sig till denna selekteras bort. Kadetten menade att: ”det inte är 
intressant” (Intervjuperson 9) att arbeta med en individ som inte följer värdegrunden. 
Resultatet påvisar således att gemensamma värderingar är centralt i soldaters arbete. 
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Några av de genomgående skälen att kadetterna valde att söka sig vidare inom organisationen 
var att det var ett roligt och varierande arbete som var utmärkande då det präglades av 
spänning och extremförhållanden. Alla kadetter som intervjuades berättade att de oftast 
föredrog att arbeta i grupp jämfört med att arbeta individuellt. Flera antydde att 
gruppdynamiken var anledning nog för att fortsätta arbeta inom Försvarsmakten: 

Jag tyckte att vi hade en bra gruppdynamik. Och det var… det var lite därför man jobbade 
kvar – Intervjuperson 1 

Vi hade skitkul! [...] Vi var ett jättebra gäng. Och det var mycket av de grundpelarna som 
[…] gjorde att jag ville söka mig vidare – Intervjuperson 2 

Kadetterna menade att det unika arbetssättet i Försvarsmakten var något som gjorde att de 
valde att söka sig vidare inom organisationen. Det antyds att arbete i grupp är utmärkande inom 
Försvarsmakten. Det framkom även att det fanns andra anledningar till att vidareutbilda sig i 
verksamheten, såsom att få möjlighet att utvecklas karriärmässigt eller att få möjlighet arbeta 
med exempelvis flygplan eller fartyg. Sammanfattningsvis var det alltså en stor omställning för 
alla intervjuade kadetter att komma in i Försvarsmakten och den annorlunda miljön var också 
ett viktigt skäl för kadetternas val att fortsätta vidare inom militären. 

5.1.2 ”Pojkar blir män” – Individuell utveckling 
Möjlighet till individuell utveckling och att uppmärksamma personliga egenskaper och 
drivkrafter ansågs vara faktorer som får soldater att stanna kvar inom organisationen. 
Försvarsmakten visades dock ha ett relativt homogent tankesätt vilket kunde anses hämmande 
för detta. 

Den individuella utvecklingen betonades som en viktig process för att vilja stanna kvar inom 
organisationen. Flera berättade att utöver specifika militära kompetenser har de även utvecklat 
egenskaper som de kan använda även i andra sammanhang: 

Jag tror [...] att jag är enklare att jobba med. [...] Just att man jobbar bort dom hära 
personliga prestigetankarna och den individuella måluppfyllnaden, att man behöver 
bevisa sig på något sätt - Intervjuperson 6 

I arbetet som soldat sker utveckling på många olika sätt. Kadetten förklarade att hen upplevde 
att man inte behöver hävda sig gentemot andra. Istället betonades att egenskaper som 
ansvarstagande, stresstolerans, samarbetsförmåga, konfliktlösning och ledarskapsförmåga 
medförs av en anställning som soldat. En kadett förklarade hur hen tänkte om sin personliga 
utveckling: 

När det är lite hårdare att jobba så måste man ta fram lite mer av sig själv. Försöka… ja 
men man måste höja sig ett snäpp. Och det är ju det som utvecklar en nånstans. […] Under 
de formerna är det ju som roligast, även fast man kanske där och då tycker att det är som 
jobbigast också – Intervjuperson 8 

Kadetten menade att det är den specifika arbetsmiljö och extremförhållanden soldater utsätts 
för som bidrar till personlig utveckling. En annan kadett talade också om att den specifika 
miljön i Försvarsmakten är utvecklande: ”Det ligger lite i den här gamla sägnen om att pojkar 
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blir män och så vidare” (Intervjuperson 7). Kadetten pratade om att hen lärt känna sig själv på 
sätt som man inte gör annars, till exempel genom att inte äta eller sova och se hur man reagerar 
och agerar under dessa omständigheter. Enligt flera kadetter bidrog detta sätt att lära känna sig 
själv till personlig utveckling genom att de fått utmana sig själva. Detta var även vad flera 
kadetter menade lockade dem till Försvarsmakten. En annan kadett pratade däremot om att 
traditionerna inom Försvarsmakten kunde vara hämmande för personlig utveckling: 

Dom här traditionerna som finns i Försvarsmakten har gjort att det för ett visst beteende, 
både hos officerare och soldater, såklart. [...] Och det här beteendet kan ibland vara, 
upplever jag, hämmande för […] individuell utveckling, eller vad det nu är man vill uppnå 
– Intervjuperson 9 

Försvarsmakten kan på vissa sätt anses homogen avseende hur de anställda tänker och agerar, 
vilket enligt kadetten kan innebära att individuell utveckling hämmas och att kreativitet och 
innovation hindras. Däremot menade flera kadetter, inklusive Intervjuperson 9, att 
Försvarsmakten möjliggjorde för individuell och professionell utveckling. Detta illustrerar att 
det kan finnas en motsättning avseende personlig utveckling i organisationen. Samtidigt som 
utveckling möjliggörs beskriver kadetten att det finns vissa hinder i och med det homogena 
tankesättet inom organisationen, vilket belyser hur kårandan kan vara problematisk.  

Försvarsmaktens organisationsförändring från allmän värnplikt till yrkessoldater framkallade 
en nödvändighet att göra soldatyrket mer åtråvärt och att få personalen att trivas i 
organisationen i större utsträckning än förr: 

Personerna måste känna sig sedda också, och känna […] att man kommer någon vart och 
att dom utvecklas - Intervjuperson 5 

Stöttar man den här personen i det den vill så e nog förutsättningarna väldigt goda att den 
stannar kvar - Intervjuperson 7 

Detta har inneburit att arbete skiljer sig idag jämfört med under värnpliktstiden. Idag är det 
problematiskt att många väljer att sluta och kadetterna menar att detta är något som 
Försvarsmakten måste arbeta med. Intervjuperson 7 menade att: ”kårandan har dött ut lite […] i 
samband med avvecklingen av värnplikten”. Kadetten beskriver att man idag söker sig till 
Försvarsmakten av andra anledningar än att enbart finna gemenskap och känna tillhörighet till 
andra i samhället genom att genomföra värnplikten. Kadetten menade att fler är ”karriärister” 
idag vilket Intervjuperson 9 bekräftade genom att påstå att hen visste tidigt att hen ville satsa på 
karriären och därför ofta stannade kvar efter arbetstid för att förbereda inför nästkommande 
dag. Försvarsmaktens nya organisation innebär på så sätt att soldatyrket är mer 
individualistiskt än tidigare. Det framkom alltså att den individuella utvecklingen är viktig för 
kadetterna och en anledning till att de stannade kvar inom organisationen. Avvecklingen av 
värnpliktssystemet kan innebära att arbetet som soldat skiljer sig från tidigare då 
Försvarsmakten idag måste se till individers egna drivkrafter. Försvarsmaktens traditionellt 
homogena tankesätt anses därmed kunna innebära hinder för innovation och kreativitet och 
hämma den individuella utvecklingen.  
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5.1.3 ”Vad har han för grad?” – Symbolers betydelse 
Kadetterna beskrev symboler som betydelsefulla både inom organisationen och för dem själva. 
Symboler skapade tillhörighet till organisationen och till andra individer och dessa kunde även 
stärka yrkesidentifikationen. Några kadetter betonade att de ser deras yrke som separerat från 
dem själva medan andra belyste att Försvarsmakten är en stor del av deras liv. 

De symboler som förekommer inom Försvarsmakten illustrerar likheter och skillnader mellan 
individer. De omtalade symbolerna berörde främst uniformen, specifika förbandstecken, 
utbildningstecken och hierarkiska gradbeteckningar. Uniformen omtalades i flera intervjuer 
som något specifikt inom organisationen som bidrar till tillhörighet och gemenskap. I några 
intervjuer framkom det att det rentav kunde vara ”lite konstigt” (Intervjuperson 8) att se sina 
kollegor med civila kläder. Många kadetter var positiva till uniformen och menade att den 
bidrog till samhörighet:  

Den [uniformen] skapar ju en tillhörighet, en gemenskap. [...] Så det blir ju en del av ens 
gemenskap och personlighet – Intervjuperson 8 

Jag tror att ett sånt grundfundament inom Försvarsmakten generellt, det är nyttjandet av 
uniform. Att man liksom […] tar bort ganska mycket förutfattade meningar och fördomar 
om människor genom att alla ser likadana ut. […] Jag tror att det ger en annan approach. 
Och kanske folk man normalt sätt inte skulle umgås med kanske man umgås med 
 – Intervjuperson 2 

Förutfattade meningar minskade i och med uniformen och bidrog istället till en särskild 
gemenskap inom organisationen. Kadetterna kunde umgås med andra som de inte självmant 
hade valt att umgås med utanför det militära. Detta, i relation till att det kunde vara konstigt att 
se sina kollegor i deras egna kläder, illustrerar att uniformen kan avidentifiera individerna. De 
likheter uniformen skapar bidrar därför till konformitet inom organisationen.  

Det fanns även vissa symboler som gjorde att individerna särskiljer sig från varandra inom 
organisationen: ”Du skiljer dig bara på, på små små detaljer […] som man förtjänar liksom” 
(Intervjuperson 4). Symbolerna kadetten beskrev i detta avseende var så kallade 
utbildningstecken eller förbandsspecifika tecken som bidrog till att man särskilde mellan 
individer inom organisationen. Förbandstecken särskiljer förband och vapenslag medan man 
får utbildningstecken efter en specifik bedrift: 

En jägarbåge […] känner ju dom i Arvidsjaur att dom har tillhörighet med. […] Sånt 
förstärker ju […] andan också väldigt mycket tror jag. […] Man påvisar ju också genom […] 
tecken, […] asså baskrar eller utbildningstecken, att man har gjort nånting som nån annan 
inte har gjort, och då har man ta mig fan klarat det också – Intervjuperson 9 

Symboler skapar stolthet för symbolens innebörd och gör individerna mer lika varandra, vilket 
bidrar till gemenskap mellan individer som delar samma symbol (se avsnitt 5.2.2). Symboler 
genererade även förväntningar på individen: ”Har du viss grad, viss utbildningstecken, då 
förväntar du dig saker. … Jag har svårare att förvänta mig saker av civila personer” 
(Intervjuperson 4). Inom den militära verksamheten kan man ha förväntningar på en individ då 
symboler representerar att man klarar av olika saker. Detta gäller såväl utbildningstecken som 
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militära grader. Vissa betonade den militära graden som mer central medan andra menar att 
den har mindre betydelse (ex. Intervjuperson 9). Graden är därför mer central för vissa 
avseende självuppfattning. 

I intervjuerna framkom tankar kadetterna hade om vilken funktion soldatyrket hade i deras liv. 
Flera kadetter menade att Försvarsmakten var en central del av deras liv då arbetet ”blir […] 
ens fritid också” (Intervjuperson 10). Försvarsmakten var därför en stor del även i soldaternas 
privatliv. Detta betonades särskilt av de kadetter som hade bott i anslutning till eller på 
arbetsplatsen. De kadetter som bodde en bit bort från arbetsplatsen tenderade att enklare 
släppa arbetet när de inte arbetade. En kadett menade att hen var noggrann med att separera 
arbetet från det privata: ”Jag har varit ganska noggrann med att inte Försvarsmakten ska bli min 
identitet utan det ska vara mitt jobb” (Intervjuperson 3), vilket kan jämföras med en annan 
kadetts uttalande: ”Jag kan inte ha en professionell personlighet och en privat personlighet. 
Utan de måste gå ihop. Jag måste kunna vara samma person på jobbet som jag är utanför” 
(Intervjuperson 8). Dessa uttalanden kan spontant tänkas stå i kontrast mot varandra men det 
finns en balansgång mellan att kunna vara sig själv på arbetet och att inte arbetet tar över ens 
privatliv.  

Flera kadetter beskrev att det var viktigt att kunna släppa arbetet när man var hemma (ex. 
Intervjuperson 10; Intervjuperson 3). Samtidigt beskrev många att de ofta umgicks med sina 
kollegor även utanför arbetet vilket gjorde att arbetet ofta kom upp som samtalsämne. 
Kadetterna betonade att det därför var ännu viktigare för dem att aktivt arbeta med att försöka 
släppa arbetet på fritiden. Utifrån kadetternas berättelser framkommer det att de formades till 
viss del av organisationen när de var soldater. Trots att kadetterna inte själva identifierade sig 
med sitt yrke menade flera att de ska vara stolta över sitt arbete: ”Man vill ändå förmedla det att 
jag jobbar för att värna om det här landet och våra åsikter och våra rättigheter” (Intervjuperson 
7). Även om kadetterna själva beskriver att de försöker särskilja på privatliv och yrke visar 
resultatet att Försvarsmakten var en stor del av deras liv. 

De olika symbolerna inom den militära miljön bidrar till att göra individerna i organisationen 
både mer lika och olika varandra. Symboler bidrar till konformitet och förväntningar skapas 
gentemot andra individer då det finns egenskaper som associerades med specifika symboler. 
Symboler utgör således individuella skillnader mellan individer. Några kadetter betonade att 
deras yrke är något separerat från dem själva medan andra belyste att Försvarsmakten är en 
stor del av deras liv. 

5.2 Gruppen 
Soldaternas arbete är beroende av gruppens samarbete och kadetterna berättade att arbetet 
som soldat nästan uteslutande innefattade arbete i grupp. Nedan presenteras inledningsvis 
resultat som illustrerar att uppgiften och gruppen är centrala och i många fall går före 
individens egna behov. Därefter belyses de relationer kadetterna beskrev att de hade till sina 
kollegor. 

5.2.1 “Uppgiften går först” - Organisationens mål betonas 
Utifrån kadetternas berättelser framkom det att det finns en uppgiftsorientering i soldaternas 
arbete där uppgiften och gruppen går före individen. Samarbete och gemenskap i gruppen är 
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centralt i arbetet och soldaterna måste kunna lita på varandra. Kadetterna berättade att de 
kände ett ansvar mot gruppen och att de inte ville försvåra gruppens arbete, även om det 
innebar att individen själv behövde arbeta hårdare. 

Det framkom i intervjuerna att det var gruppens gemensamma ansvar att lösa en uppgift. 
Exempelvis pratade kadetterna om den uppgiftsorientering som de upplevde i sitt arbete som 
soldat: 

Gör jag inte mitt jobb nu så kan det gå åt skogen för hela, hela fartyget. Och det vill jag inte 
orsaka dem. […] Men sen så fanns det väl en ren motivation i att man ansåg att det var så 
pass viktigt också, inte bara det att man skulle undvika att göra det svårare för någon 
annan utan att man faktiskt, genom att lösa nånting så pass bra som möjligt… kunde 
leverera ja, bättre effekt - Intervjuperson 8 

Så det är ju väldigt uppgiftsorienterat. Även fast alla har sin egen uppgift så är det ju 
liksom […] som en besättning så löser man problemet - Intervjuperson 2 

Kadetterna kände ansvar gentemot gruppen. Om individen inte utförde sitt arbete korrekt 
påverkades hela gruppen och besättningen. Flera kadetter betonade att de upplevde att arbetet 
i sig var så pass viktigt att man måste göra sitt bästa. En kadett beskrev att hen försökte leva 
upp till gruppens standard: “Så man själv ville ju försöka leva upp till deras nivå också. Och jag 
visste ju att jag inte riktigt var där kanske […] Man försökte ju hela tiden hjälpa till” 
(Intervjuperson 1). Kadetten berättade vidare att hen, genom att göra sitt bästa för att leva upp 
till gruppens nivå, vid ett tillfälle offrade sin egen natts sömn för att försöka lösa 
arbetsuppgiften hen var ansvarig för. Individens egna behov faller således ibland i glömska för 
att ge utrymme åt gruppen men gruppen kan även bidra till att lyfta individens egen prestation. 
Samarbete och att gemensamt lösa uppgifter, även om oenigheter uppstod beskrevs som 
centralt: 

Drivkraften fanns ändå där liksom att… Okej vi kommer inte överens så att vi måste 
fortfarande kunna hitta gemensamma nämnare för att kunna göra vårt arbete 
- Intervjuperson 2 

Säg att man ska sätta upp tältet o så har vi två olika skolor om hur man ska sätta upp 
tältet då måste man ju tillslut välja ett så att, för annars blir ju inget tält uppsatt 
 - Intervjuperson 5 

Samarbete beskrevs inte enbart som någonting som individen uppskattade med 
Försvarsmaktens arbetssätt, utan det betonades som en viktig egenskap i gruppen för att 
uppgifterna ska lösas. Eftersom gruppen gemensamt arbetar för att uppnå ett särskilt mål 
framkom det i intervjuerna att det inte fanns utrymme i Försvarsmakten för personer som inte 
kan eller trivs med att arbeta i grupp. Kunde gruppen inte samarbeta på ett bra sätt innebar 
detta att gruppen och individens arbete påverkades negativt. En kadett beskrev att hen fick 
anpassa sin egen roll i gruppen för att se till gruppens bästa: 
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För mig handlar det mycket om effektivitet. Är det någon som snabbt tar på sig rollen att 
leda gruppen mot ett effektivt mål, då står jag gärna tillbaka, asså, av den anledningen att 
nån har tagit på sig den rollen, och så länge det sker på ett effektivt sätt så har jag inte så 
mycket invändningar. Men är det ingen som tar på sig rollen till att göra något effektivt, 
då tar jag den, ganska omgående. - Intervjuperson 6 

Även om individerna beskrev att individuellt arbete stundtals förekom är gruppens prestation 
det centrala och för att arbetsuppgifterna ska lösas på bästa sätt måste alla hjälpas åt, även om 
det ibland tvingar enskilda individer att ta ett steg tillbaka. Även om den individuella 
utvecklingen identifierats som en drivkraft för att fortsätta inom organisationen (se avsnitt 
5.1.1) framkommer det att gruppen och uppgiften är viktigare än individen. Även gemensamma 
mål i gruppen bidrog till bättre arbetsprestation: 

Ensam är stark. Men tillsammans så är vi oövervinnerliga - Intervjuperson 4 

Är det nåt som värnplikten och det militära har lärt mig är det att vara effektiv. Och 
effektiv det är man tillsammans. Det är man inte själv. Jag är extremt oeffektiv själv 
– Intervjuperson 6 

Genom att arbeta mot gemensamma mål förstärktes arbetsprestationen och många kadetter 
berättade att gruppen blev starkast om alla samarbetade och hade samma mål. Även den 
enskilda individens arbetsprestation blev då bättre. En annan kadett berättade på ett likande 
sätt att hen hade en annan målsättning jämfört med de andra i hens grupp och därför inte 
upplevde att hen tog del av kårandan på samma sätt: ”Där blir det också så att, jag tror inte 
riktigt man blir insläppt […] lika mycket i gemenskapen om man har så tydliga, eller så skilda 
mål” (Intervjuperson 7). Detta illustrerar att kårandan bygger på att gruppmedlemmarna har 
ett gemensamt mål som de arbetar för och att de därför löser uppgifter tillsammans. På så sätt 
kan de tidigare nämnda individuella målsättningarna ha en negativ inverkan på gruppens 
arbetsprestation och kårandan.  

I flera av intervjuerna betonades vikten av att konflikter i gruppen måste lösas för att 
uppgifterna ska kunna genomföras och för att gemenskapen ska frodas. Det betonades att 
eventuella motsättningar inom gruppen måste hanteras på direkten: “För de konflikterna man 
har måste man lösa. Man kan inte bara ignorera människan och låtsas som att hen inte finns för 
att det går inte… Man bor i samma rum liksom” (Intervjuperson 10). Eftersom man bor nära 
inpå varandra som soldat är det inte möjligt att ignorera varandra och därför måste en konflikt 
lösas tidigt om den uppstår. Kadetten förklarade att man i de gruppkonstellationer hen befann 
sig i lärde känna varandra särskilt bra och att man även tvingas lära sig hur andra människor 
fungerar. Även Intervjuperson 3 lyfte att arbetet kunde skapa konflikter i större utsträckning än 
på andra arbetsplatser och att konflikter kunde inverka på samarbetet: 
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Jag tror nog att det är lättare för konflikt i ett sånt utrymme [mindre utrymme] än vad det 
är där jag jobbade tidigare, för där kunde man gå iväg och behövde inte sitta, men här 
behövde man ju verkligen samarbeta och det blev väldigt uppenbart ifall man tycker att 
nån inte gör riktigt det dom ska, eftersom man hela tiden sitter så nära varandra. Men sen 
så tror jag att det beror på att man sitter still i ett utrymme och det är mörkt och att man, 
man har, man får inte röra på sig tillräckligt och att det blir mer påfrestande och då blir 
man mer irriterad - Intervjuperson 3 

Jämfört med hur det varit på hens tidigare arbetsplats förklarade kadetten att arbetsmiljön som 
soldat i större utsträckning skapade ett klimat där konflikter kan uppstå. Samarbete försvåras 
av konflikter mellan gruppens medlemmar och på så sätt förhindrar konflikter att soldaterna 
utför sitt arbete ordentligt. 

Flera kadetter betonade att de upplevde att det kändes som att många inom organisationen 
delar samma värderingar och liknar varandra avseende vad de tycker är viktigt. Kadetterna 
beskrev: 

Många har ju lite samma värderingar… Tycker att samma saker är viktiga 
 – Intervjuperson 10  

Det spelar ingen roll om man har gjort värnplikt eller GMU eller vilken skola man än 
kommer ifrån, det känns som vi har samma värderingar. Å, hur uppgiften löses 
 – Intervjuperson 6 

Även om det finns en viss fyrkantighet i verksamheten där individer delar liknande värderingar, 
uttrycker flera kadetter att skillnader i gruppen är bra då det gynnar kreativitet och innovation 
(se avsnitt 5.1.1). Även om det finns en stark organisationskultur enligt kadetterna som är viktig 
för gruppens arbetsprestation gynnas således gruppen av att gruppdynamiken varierar och att 
det finns skillnader mellan individerna i gruppen.  

Kadetterna menade att den uppgiftsorientering och gruppsammanhållning de upplevde i sitt 
arbete var utmärkande med Försvarsmakten: 

Jag tror att […] vi är snabbare inom Försvarsmakten når en gruppdynamik som är 
starkare än på […] många andra yrken […] man är väldigt mån om att gruppen ska 
leverera ett resultat, det är liksom väldigt sällan i Försvarsmakten det är individstyrt 
 – Intervjuperson 7 

Du måste kunna lita på dina gruppmedlemmar, i och med att du förbereder inför väldigt 
extrema situationer – Intervjuperson 5 

En förklaring till att det finns en kåranda och uppgiftsorientering i Försvarsmakten är att 
konsekvenserna av att någon inte utför sitt arbete ordentligt blir större än på civila 
arbetsplatser. En kadett uttryckte att det kunde finnas en “saknad i ett gemensamt mål” 
(Intervjuperson 6) på civila arbetsplatser. Eftersom arbetet som soldat stundtals innefattas av 
extremförhållanden och att soldater förbereds för väpnad strid måste gruppens samarbete mot 
gemensamma mål fungera och soldaterna ska kunna lita på varandra. Många liknade arbetet 
som soldat med andra uniformsyrken såsom Polisen och Brandkåren (ex. Intervjuperson 9 och 
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4) där samarbete och tillit till kollegorna också framhävs vilket illustrerar centrala likheter 
mellan yrkena och kårandans betydelse i dessa verksamheter. Kårandan fyller således en 
funktion då arbetet inte kan utföras utan denna eftersom uppgiften går först. I arbetet som 
soldat centreras således gruppen, vilket innebär att individen ofta tillskrivs mindre innebörd. 

5.2.2 “Det blir ju lite som andra familjen” – Relationer inom och utom gruppen 
Utifrån kadetternas berättelser framkom det att det fanns en stark gemenskap i gruppen och 
kadetterna pratade ofta om sin arbetsdag från gruppens perspektiv. Det fanns även särskilda 
normer i olika grupper och regementen inom organisationen vilket påvisar subkulturers 
förekomst i organisationen. 

Gemenskap är en faktor som kadetterna betonade som någonting de uppskattade särskilt och 
som gjorde att de ville fortsätta inom Försvarsmakten (se avsnitt 5.1.1). Många kadetter beskrev 
även att de saknade gemenskapen i olika sammanhang när de varit ifrån det militära. Flera 
kadetter berättade att det krävdes att de kände varandra, både professionellt och delvis privat, 
för att gruppen skulle ha den sammanhållning som arbetet krävde: 

När man är ute till sjöss […] då gäller det att ta hand om varandra och bli en 
sammansvetsad enhet. Och då behöver man […] bli lite kompisar också […] Man kanske 
inte behöver vara bästa vänner när man kommer hem från jobbet men… Att kunna bry sig 
så mycket om varandra och prata och med varandra när man är ute till sjöss 
– Intervjuperson 8 

Detta innebär att arbetet kräver att man har mer än enbart professionella relationer till sina 
kollegor. Den ”sammansvetsade enheten” som kadetten berättade om kan tolkas vara ett 
resultat av kårandan. Kadetten beskrev att det är nödvändigt att soldaterna lär känna varandra, 
blir vänner och tar hand om varandra. Många beskrev att de var nära vänner och att 
relationerna till kollegorna således inte uteslutande var professionella: 

Så i alla fall de två, tre första åren så hade ju alla mina bästa […]kompisar på samma 
fartyg - Intervjuperson 3 

Det blir ju lite som andra familjen - Intervjuperson 2 

Vi jobbade bra tillsammans, vi var bra överens, vi uppnådde höga resultat tillsammans när 
vi arbetade men vi umgicks också mycket på fritiden. Det var, det var nog […] mina 
närmsta vänner tror jag. Som man hade på fritiden och var med – Intervjuperson 9 

Eftersom man som soldat umgås med sina kollegor i stor utsträckning har många sina närmaste 
vänner på arbetet. Att få möjlighet att arbeta tillsammans med sina vänner kan bidra till att en 
gemenskap skapas som i sin tur bidrar till kårandan i verksamheten. Många kadetter beskrev 
att det fanns utrymme att vara privat på arbetsplatsen. Eftersom de umgicks mycket med 
varandra hade det varit “ganska märkligt” (Intervjuperson 3) om man bara pratar jobb 
samtidigt som man gör vardagliga saker tillsammans, vilket stärker relationerna inom gruppen. 
Även om inte alla kadetter uttryckte att de var vänner på fritiden förstår man utifrån 
intervjuerna att det är nödvändigt för arbetsprestationen att soldater har någon typ av 
vänskaplig relation och att de kan prata om saker som inte rör arbetet: 



Uppsala Universitet 
Socialpsykologi C 

Kandidatuppsats VT 2017 
   Amanda Jolby 

Elsa Sundwall 
 

26 
 

Har nån en liten jobbigare vecka så vet gruppen det och tar hänsyn till det. Så får man 
kanske inte de jobbigaste arbetsuppgifterna utan man får en lite lättare vecka så - 
Intervjuperson 4 

 Jag upplever att jag har väldigt nära vänner… likasinnade. Man känner stor tillhörighet 
och förtroende för varann och man vet ut i detalj vad man går för och inte går för. Det ger 
också en väldig möjlighet att kunna stötta varan i det man är svag […] inte stötta utan 
snarare få hjälp där man e svag - Intervjuperson 7 

Eftersom man som soldat tvingas arbeta tillsammans måste man lära sig förstå hur andra 
fungerar. Genom att lära känna varandra stärks gruppsammanhållningen och de 
extremförhållanden soldater arbetar i bidrar även till att soldaterna lär känna varandra särskilt 
bra. Då arbetet bygger på att soldater ska kunna arbeta tillsammans i grupp oavsett 
omständigheter kräver det att soldaterna vet vad de själva och andra klarar av och kan förhålla 
sig till det. Denna kunskap om varandra är inte enbart nödvändig för arbetsprestationen utan 
bidrar även till att stärka gemenskapen. 

Då det framkommit att det är högt i tak i arbetet och att alla typer av konflikter och tankar 
måste lyftas (se avsnitt 5.2.1) kan man tänka sig att bra relationer mellan soldaterna är viktigt 
för att inte dålig stämning ska spridas: ”Det [oenigheter] kommer upp direkt. […] Det är väldigt 
öppet på det sättet. Det kommer upp bra grejer och [...] har man gjort nått dåligt så får man höra 
det.” (Intervjuperson 4). Däremot förklarade kadetterna att de snabbt pendlar mellan ett ”av 
och på-läge”, där de kan gå från att vara privata till professionella på direkten när arbetet kräver 
det: 

Det berodde nog lite på det att när det var högt tempo då stenhård fokus på det man ska 
göra för stunden. Men när det är lite mer normalt tempo då så då kanske man behöver 
slappna av lite mer och varva ner efter det har varit högt tempo en stund och då kan man 
passa på och liksom umgås lite mer utanför tjänsten fast man fortfarande jobbar – 
Intervjuperson 8 

Detta tyder på att soldaterna har olika typer av relationer till varandra i olika situationer. Även 
om de har bra stämning och vänskapliga relationer är arbetet alltid i fokus. Det blev också 
tydligt i intervjuerna att kadetterna använde sig av olika benämningar för att beskriva de 
relationer de hade till sina kollegor: 

Så att man lär ju inte känna dem som man gör med en vän-vän. Så att det blir ju mer att 
man lär känna varandra, ja fysisk prestation, psykisk prestation och lite vad de går för på 
ett annat sätt – Intervjuperson 10 

Jag vet att många som arbetar inom Försvarsmakten tappar just den civila, eller att man 
tappar många civila vänner att man jobbar ju borta och så blir det ganska lätt att man 
umgås med de som är lediga samtidigt och sånt – Intervjuperson 3 

Många gjorde en särskiljning mellan olika typer av vänner och pratade exempelvis om ”gamla” 
eller ”civila” vänner när de pratade om vänner utanför sin arbetsgrupp. De förklarade att de inte 
kände sina arbetskamrater på samma sätt som de kände sina vänner ”hemma”, en “vän-vän”. 
Detta eftersom man exempelvis inte kände till varandras uppväxt på samma sätt, men att lära 
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känna varandra uttrycktes ändå som något särskilt med Försvarsmakten. Samtidigt som vissa 
uttryckte att de arbetade tillsammans med sina närmaste vänner menade andra att de inte 
kände sina kollegor på samma sätt som de kände sina ”riktiga” vänner. Gemensamt för alla 
intervjupersoner var att de betonade nära relationer som någonting särskilt viktigt för deras 
arbete. 

Vissa kadetter betonade att många anställda i Försvarsmakten tvingas flytta till mindre orter 
där de inte känner någon annan, vilket bidrar till att man utvecklar närmare relationer till sina 
kollegor eftersom det inte finns några andra att umgås med. Exempelvis förklarade en kadett att 
eftersom hen tvingades flytta till en ort där hen inte kände några andra än sina arbetskollegor 
blev det som att ”hela livet var på regementet” (Intervjuperson 5). Eftersom soldaterna ofta är 
förhållandevis isolerade från omvärlden betonade flera av kadetterna att detta bidrog till att 
man blev närmare sina kollegor eftersom man behövde ha tillgång till socialt umgänge. Vissa 
kadetter antydde även att de inte upplevde något behov att ha kontakt hem när de var ute i fält 
eftersom arbetet och uppgiften då var i fokus (ex. Intervjuperson 1). Detta påvisar att det slutna 
arbetssättet i soldatyrket inte upplevdes vara ett problem, samtidigt som det bidrar till 
kårandans utbredning. Detta illustrerar att den utmärkande miljön inom Försvarsmakten 
möjliggör att nära relationer skapas mellan kollegorna. 

Kadetterna beskrev att de likheter som fanns mellan individerna i gruppen, både bland annat 
avseende den gemensamma värdegrunden och det homogena tankesättet inom organisationen 
(se avsnitt 5.1.2), kan tänkas bidra till att stärka gemenskapen. En kadett pratade om likheter i 
gruppen: 

De personerna som kom, att de hade […] liknande egenskaper […] Det är väl kanske så 
överlag också att man stöps i en viss form, till viss del i alla fall att stöpas in i den här 
kamratandan och ge allt för laget – Intervjuperson 8 

Kadetten beskrev att likheterna bidrog till gemenskapen och att hen trodde att den utbildning 
man får inom militären bidrar till att soldaterna blir mer lika varandra. Konformitet kan skapa 
en känsla av gemenskap mellan gruppens medlemmar där de egenskaper som förknippas med 
gruppen bygger på dessa likheter. Detta illustrerar hur kårandan bidrar till att forma 
individerna i verksamheten. 

Som tidigare diskuterats har det framkommit i intervjuerna att det finns tendenser till 
upprätthållandet av vissa ”subkulturer” inom organisationen. Dessa subkulturer påverkar även 
relationerna inom grupperna. Kadetterna förhöll sig olika till personer de träffade bland annat 
beroende på vilket förband eller vapenslag personen tillhörde. Kadetterna berättade även att 
det finns olika traditioner av kåranda mellan olika förband: 

De olika grenarna inom Försvarsmakten då, för jag tror inte du kommer uppleva om du 
träffar en amfibiesoldat från Amf1 i Berga och du träffar en fallskärmsjägare från K3 så 
tror jag att dom ser helt olika […] på kårandan - Intervjuperson 7 

Kadetterna berättade att det fanns rivalitet mellan vissa förband där förbanden tvingades hävda 
sig mot varandra. Flera förklarade att de trodde att det finns en särskilt stark kåranda inom 
flottan eftersom de bor ihop under längre perioder och att det även är inskrivet i vapenslagets 



Uppsala Universitet 
Socialpsykologi C 

Kandidatuppsats VT 2017 
   Amanda Jolby 

Elsa Sundwall 
 

28 
 

styrdokument (ex. Intervjuperson 2 och 3). En kadett berättade att hen trivdes bäst med att 
umgås med de från samma förband som hen tillhörde: 

Därav kan det nog bli lite såhär aah, man känner sig hemma med [egen befattning] 
förbandet då, som jag e på, från [område inom armén] då, jag känner mig hemma med 
[egen befattning] då, såklart - Intervjuperson 9 

Resultatet tyder således på att olika förband förhåller sig olika till kårandan, vilket påvisar 
subkulturernas förekomst i organisationen. Att känna sig mer hemma med sitt eget regemente 
och vapengren avspeglar att subkulturerna inom Försvarsmakten är starka. De likheter och 
skillnader symboler ger upphov till (se avsnitt 5.1.3) bidrar till att man känner gemenskap till 
vissa och upplever skillnader gentemot andra utifrån de tecken man bär på sin uniform. 
Exempelvis berättar en av kadetterna att man initialt bedömer en person i uniform efter vilka 
tecken hen har på uniformen (Intervjuperson 4). Detta kan förstås som att exempelvis ett 
förbandstecken kan utgöra tillhörighet till andra inom det specifika förbandet och utgöra 
skillnader gentemot andra förband. Symboler bidrar därför till de subkulturer som finns inom 
organisationen.  

En annan faktor som kan stärka kårandan inom arbetsgrupperna är att individerna utför 
särskilda typer av övningar tillsammans under lika förhållanden: 

När man springer, som när vi springer snabbmarsch då ska man ju springa i takt och 
tempo. Man ska ha med sig exakt samma utrustning, det är liksom ner på tändsticka vad 
man ska ha med sig - Intervjuperson 6 

Lika förhållanden bidrar till att stärka känslan av att gruppen är ett lag. Även om det finns 
skillnader i gruppen avseende exempelvis befattning och grad är individerna i gruppen 
likvärdiga och det utförs särskilda typer av gemenskapsfrämjande uppgifter för att stärka denna 
känsla. Det kan tolkas finnas en del symbolism i dessa typer av uppgifter då det illustrerar att 
individen är en del av laget och att alla har samma förutsättningar.  

Under intervjuerna betonades samhörigheten till gruppen även genom hur kadetterna uttryckte 
sig. Återkommande när kadetterna pratade om sin vardag som soldat uttryckte de sig från 
gruppens perspektiv när de berättade om sitt arbete: ”Vi skapade en identitet som byggde 
mycket […] på att vi skulle vara högpresterande” (Intervjuperson 2). Att uttrycka sig i termer av 
”vi” och ”oss” istället för ”jag” och ”mitt” kan stärka den egna relationen till gruppen och 
identifikationen till denna. Även om nivån av vänskap och närhet till kollegorna varierade 
framkom det att bra relationer mellan soldaterna var en nödvändighet för att de ska kunna 
arbeta ihop. 

5.3 Fördjupad analys 
Avsnittet innefattar en statisk analys mellan teori och empiri relaterat till de relationer 
kadetterna diskuterat i förhållande till sitt arbete och sina kollegor. De centrala teman som 
identifierats i resultatet behandlas och analyseras utifrån följande begrepp ur studiens 
teoretiska ramverk: individuell och kollektiv identifikation, nominal och virtuell identifikation, 
gruppidentitet samt organisationsidentitet. Soldatyrket och kårandan i organisationen kommer 
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även att diskuteras i relation till den militära professionen och totala institutioner. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av den fördjupade analysen.  

5.3.1 Att vara soldat 
Utifrån resultatet framgår det att kåranda har en stor betydelse för individerna i verksamheten. 
Kadetterna berättade att de har utvecklats och förändrats under sin tid inom Försvarsmakten 
där de bland annat berättade att de mognat och påverkats av organisationens värdegrund. 
Utifrån kadetternas upplevelse av att det var en stor omställning när de inledningsvis kom i 
kontakt med organisationen kan man dra slutsatsen att det fanns en distinktion mellan den 
individuella identiteten och den kollektiva identiteten. Detta innebar att kadetterna från början 
differentierade sig från den nya miljön. Kadetterna upplevde inledningsvis att många av de 
normer och värderingar som präglar organisationen, såsom disciplinen, användandet av 
symboler, befälsordning och språkbruk, var annorlunda och konstiga. Detta tyder på att 
skillnader i den individuella identiteten då betonades i större utsträckning eftersom kadetterna 
särskilde sig från omgivningen och upplevde första tiden inom organisationen som påfrestande, 
både fysiskt men framförallt psykiskt. På så sätt särskilde sig individen från det kollektiva nya 
tankesättet, vilket tyder på att det fanns en skillnad mellan den individuella och den kollektiva 
identifikationen. 

Trots denna skillnad framkom det i resultatet att kadetterna internaliserade vardagen och de 
normer och värderingar denna innebar. Att förhålla sig till Försvarsmaktens värdegrund var 
centralt för deras arbete som soldat och kadetterna berättade att omställningen mellan det 
civila till det militära gick fort. På så sätt kan man se att de initiala skillnaderna mellan den 
individuella och den kollektiva identifikationen minskade och likheter mellan den individuella 
och den kollektiva identifikationen snabbt betonades. Detta innebär att soldaterna identifierade 
sig med den sociala omgivningen då det fanns en symmetri mellan den individuella och den 
kollektiva identifikationen. 

Som anställda i en statlig myndighet är soldaternas olika arbetsuppgifter i grunden 
konstruerade av staten. Det framkom att utföra order och genomföra den tilldelade uppgiften 
var viktigt för kadetterna vilket illustrerar hur den sociala identiteten utgörs av nominal 
identifikation eftersom individerna själva identifierar sig med den tillskrivna etiketten soldat. 
Eftersom resultatet visar att de arbetsuppgifter och värderingar som innefattas av tjänsten som 
soldat är viktiga och får konsekvenser för individen, då den påverkar individens egna tankar och 
värderingar, stärker detta den virtuella identifikationen. 

Likaså belyser resultatet att kåranda är centralt inom verksamheten och att den får 
konsekvenser för individen då arbetet genomsyras av en gemenskap som innefattas av 
kårandan. Kadetterna uppskattade de arbetssätt i grupp som soldatyrket innefattar och 
utvecklade vänskapliga relationer till sina kollegor. De kände även tillhörighet till sin 
arbetsgrupp, sin beteckning, sitt förband och sitt vapenslag, vilket illustrerar hur den i 
organisationen uttalade kårandan influerar individerna. Kadetterna har påverkats av tiden inom 
Försvarsmakten, vilket påvisar att individens egna tankar och känslor influerats av den etikett 
de tillskrivits. Detta illustrerar ytterligare hur kårandan influerat individens sociala identitet 
genom nominal och virtuell identifikation. 
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Soldatyrket innefattar att man ofta befinner sig i extremförhållanden och många kadetter 
beskrev att de uppskattade den spänning och variation detta innebär, vilket illustrerar att det 
finns en symmetri mellan nominal och virtuell identifikation. Kårandan visades vara central för 
att soldaterna ska kunna arbeta under dessa extremförhållanden. Det finns likheter mellan 
dessa extremförhållanden som kadetterna beskrev och det som karaktäriserar totala 
institutioner. Soldaterna befinner sig i dessa situationer i en miljö där de sover, interagerar och 
arbetar på samma plats och blir då isolerade från omvärlden. Utifrån de totala institutionella 
egenskaper som extremförhållandena då präglas av möjliggör dessa situationer för att 
identifikation sker i större utsträckning då totala institutioner skapar gruppnormer och 
värderingar som delas av medlemmarna. 

Vissa kadetter menade däremot att de inte förstod meningen med exponeringen för vissa typer 
av extremförhållanden när det skulle vara ansträngande bara för att det förväntas av 
soldatyrket. Således kan man se att den virtuella identifikationen inte överensstämmer med den 
nominala identifikationen i vissa situationer, vilket resulterar i att den sociala identiteten inte 
alltid influeras av den etiketteringen soldatyrket innebär. Detta visar att de normer och 
värderingar kåranda skapar inte alltid är betydande för identifikationen och att de egenskaper 
som präglar totala institutioner är således inte alltid närvarande i soldatyrket utifrån 
kadetternas erfarenheter. I samband med exponering för dessa extremförhållanden blir den 
militära professionen mer av en livsstil än i andra situationer som yrket innefattar.  

Alla kadetter påvisade att uppgiften är det viktigaste i arbetet och flera betonade sitt eget 
ansvar gentemot gruppen. Gruppen löser uppgifterna tillsammans och att ha nära relationer till 
varandra var viktigt för att uppgiften skulle kunna lösas, speciellt i extremförhållanden. På så 
sätt råder en specifik kåranda i de olika grupperna och påvisar att det sker en 
gruppidentifikation till arbetsgrupperna. Individens identifikation till gruppen illustrerades 
även genom att individen ofta pratade om sitt arbete utifrån gruppens perspektiv, istället för det 
individuella perspektivet genom användandet av terminologi som “vi” och “oss” istället för “jag” 
och “mitt”. Detta tyder på att kårandan bidrar till att stärka gruppidentifikationen. 

5.3.2 Individuella skillnader   
I resultatet betonades likheter till vissa och skillnader gentemot andra. Det framkom att 
symboler och den gemensamma uppgiften bidrog till detta. Resultatet visar att det genererades 
gruppidentiteter eftersom kadetterna erkände sig tillhöra vissa kategorier och särskilde sig från 
andra med utgångspunkt i likheter och skillnader till dessa kategorier. Dessa 
gruppidentifikationer är betydelsefulla för kadetterna och bidrar till den egna 
identifikationsprocessen. Försvarsmakten och soldatyrket kan ses som kategorier vilka 
framkom vara en större del av identiteten hos vissa kadetter än hos andra. Dessa kategorier 
förblev kategorier för vissa medan de blev meningsfulla för andra och utgjorde således en 
gruppidentifikation. Däremot kunde det i samtliga fall härledas gruppidentifikation till den egna 
arbetsgruppen, och i flera fall till de egna förbanden. 

Trots att den sociala identiteten präglades av de kollektiva värderingar och normer som 
kårandan skapar framhävdes skillnader mellan individer och grupper i resultatet. Exempelvis 
hade kadetterna individuella målsättningar och många var karriärorienterade, vilket påvisar 
skillnader mellan individer. De normer kårandan skapar belyser likheter genom gemenskap och 
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samhörighet, vilket innebär att individuella målsättningar inte primärt omfattas av kårandan. 
Detta visar att den sociala identiteten i vissa avseenden i större utsträckning formas av den 
individuella identifikationen. Dessa individuella målsättningar och karriärsorientering 
illustrerar de resonemang avseende den militära professionen som betonar att militäryrket 
blivit mer av ett yrke i det postmoderna samhället. Samtidigt som resultatet visar att militären 
kan vara mer ett yrke idag finns det även situationer, såsom exponering för extremförhållanden, 
som illustrerar att arbetet som soldat, den militära professionen, i vissa avseenden är en livsstil 
där professionella och civila identiteter flätas samman.   

5.3.3 Konformitet i Försvarsmakten   
Kadetterna beskrev att de var lika varandra avseende bland annat intressen och värderingar 
vilket både förstärkte och förstärktes av kårandan i organisationen. Uniformen stärkte dessa 
likheter och bidrog till konformitet. Konformiteten som förekommer stärker likheterna mellan 
individerna och grupperna i organisationen, vilket bidrar till stärkt identifikation till den sociala 
omgivningen. Att uppleva likheter mellan den individuella och den kollektiva identifikationen, i 
form av att uppleva likhet till sina kollegor, påvisar identifikation till den aktuella sociala 
omgivningen. Därför influerades kadetternas sociala identitet av den militära omgivningen och 
kårandan stärkte den kollektiva identifikationen, vilket i sin tur även stärkte kårandan. Att 
kadetterna trivdes i sin arbetsgrupp och med de normer och värderingar som delades av 
gruppen stärker identifikationen och dennas samspel mellan den individuella och den kollektiva 
identifikationen. Gemensamma värderingar var något som betonades särskilt och som påvisar 
likheter mellan Försvarsmaktens anställda. Detta påvisar hur gruppidentifikation kunde ske 
gentemot hela Försvarsmakten. Med tanke på att Försvarsmaktens förenande egenskaper i form 
av gemensamma värderingar, normer, regler och specifika arbetssätt som särskiljer den från 
andra organisationer skulle en organisationsidentitet kunna existera i Försvarsmakten. 

Då det kollektiva tillskrivs större innebörd enligt kadetternas berättelser bidrar kårandan till att 
skapa konformitet vilket bidrar till kadetternas identifikation. De institutionella egenskaperna 
av kårandan i organisationen bidrar till detta genom exempelvis nyttjandet av uniform, 
hierarkiska gradbeteckningar, uppgiftsorientering och framhävandet av gemenskap att 
kårandan överförs över generationer och influerar soldaters identifikation. Med hänsyn till de 
normer och värderingar som resultatet visar att kårandan skapar bidrar kårandan till att 
reproducera individuell men framförallt kollektiv identitet. Detta innebär att det verkar finns en 
institutionell aspekt av Försvarsmakten där soldaters identifikation influeras av 
organisationens kåranda. 

5.3.4 Subkulturer  
Även om det finns tydliga likheter i organisationen råder det inte organisationsidentitet i 
Försvarsmakten med utgångspunkt i definitionen av organisationsidentitet. Istället är det 
utifrån resultatet tydligt att subkulturer är etablerade i organisationen. Resultatet illustrerar att 
likheter till den egna gruppen betonades medan skillnaden till andra grupper överdrevs. Detta 
förekom både inom den egna arbetsgruppen, men även till det egna förbandet eller vapenslaget, 
vilket istället påvisar förekomsten av subkulturer i organisationen. Det finns även viss rivalitet 
och tävlingsinriktning mellan vapengrenar, förband och ibland mellan arbetsgrupper vilket 
speglar den ”vi mot dem-känsla” som blir central när organisationsidentitet inte råder. 
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Den kåranda som råder i organisationens subgrupper verkar vara mer meningsfull för 
kadetterna än den potentiellt övergripande organisationsidentiteten. Därför kan man, i och med 
förekomsten av starka subkulturer, istället diskutera kring huruvida det existerar flera 
organisationsidentiteter inom Försvarsmakten. Synen på kåranda varierade mellan olika 
vapenslag och förband. Kårandan var tydligare inom vissa förband och kadetterna diskuterade 
hur förbanden skilde sig åt från varandra. Olika delar inom Försvarsmakten ansvarar för att lösa 
olika typer av uppgifter och en övergripande målfokusering råder inom verksamheterna. 
Förbanden kan därför ses som mer eller mindre egna organisationer med egna 
organisationsidentiteter. Det illustreras vad som är naturligt inom dessa subgrupper samt vad 
som skiljer dem från andra subgrupper i Försvarsmakten. Eftersom resultatet tyder på att 
förbanden skiljer sig från varandra är det därför aktuellt att studera organisationsidentiteten 
inom de separata förbanden snarare än inom hela Försvarsmakten. 

Lojalitet och engagemang till det egna förbandet, arbetsgruppen och till uppgifterna framkom i 
resultatet som viktigt. Detta innebär att kadetterna identifierade sig med subgrupperna i termer 
av organisationsidentitet. Kadetter som beskrev att de hade varit i förband där 
extremförhållanden och kåranda var mer uttalat än i andra förband beskrev att de var formade 
av verksamheten på sätt som andra kadetter inte beskrev. Detta belyser ytterligare att det 
borde talas om olika organisationsidentiteter inom Försvarsmakten i form av subkulturer. 
Samtidigt som likheter betonas diskuterade många kadetter skillnader mellan organisationens 
medlemmar och de menade att kårandan skiljer sig mellan olika delar i Försvarsmakten. Många 
saknade en känsla av tillhörighet till vissa delar inom organisationen som de såg som tydlig 
separerad från dem själva. Detta speglar en kategorisering inom verksamheten, utan att det 
fanns gruppidentifikation till särskilda kategorier. 

Symboler tillskrivs betydelse inom den militära verksamheten. Kadetterna berättade att en av 
de första iakttagelserna de gjorde av en person iklädd uniform var att se vilka specifika tecken 
(ex. förbandstecken, utbildningstecken eller grad) individen hade och därefter kategorisera 
individen. Symboler är en del av den kollektiva externa definitionen av olika kategorier i 
Försvarsmakten eftersom symboler bidrar till att dela in individer efter exempelvis vilket 
vapenslag individen tillhör eller vilken befattning hen har. Dessa symboler visades vara 
betydelsefulla för individen genom att de kände stolthet till sitt yrke och symbolerna 
illustrerade att de hade specifika kvaliteter som andra nödvändigtvis inte hade. Detta tyder på 
att den nominala symbolen ges en virtuell innebörd för individen, vilket illustrerar att symboler 
även är den del av den kollektiva interna definitionen och blir meningsfulla för 
gruppmedlemmarna. Symboler bidrar således till gruppidentitet då individer inom samma 
grupp delade vissa typer av symboler som bidrog till att stärka identifikationen till gruppen. 

Kadetterna pratade ofta om att “vi är så här” och “de är så där” för att göra en distinktion mellan 
den egna gruppen och andra grupper. Detta stärker gruppidentiteten i den egna gruppen vilket 
illustrerar kårandans inflytande i gruppen. Detta exemplifieras bland annat genom att 
kadetterna särskilde mellan de utbildningstecken och andra symboler de förvärvade under 
tiden som soldater och de upplevde en tillhörighet till andra som delade dessa, vilket illustrerar 
subkulturernas förekomst i organisationen. Att lyfta den egna gruppen, genom symboler, och att 
identifiera sig med gruppen innebär att hitta likheter till medlemmarna och att exkludera dem 
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som inte är medlemmar. I och med detta fanns även en tydlig kollektiv identifikation hos 
kadetterna och de som delade samma utbildningstecken och förbandssymboler som de själva. 

Det framkom dock att vissa typer av individuella skillnader grundas i kårandan eftersom 
kårandan är en stor del av subgrupperna. Dessa individuella skillnader innefattar bland annat 
befattning, regemente och vapenslag, där kårandan artar sig på olika sätt. Kadetterna förhöll sig 
olika till olika personer med utgångspunkt i dessa skillnader. På så sätt ser man att kårandan 
influerar både den individuella och den kollektiva identifikationen. Kårandans funktion i 
subgrupperna illustreras i och med de likheter och skillnader symboler bidrar till. Uniformen 
illustrerar en tillhörighet till Försvarsmakten men de tecken som förgyller den separerar 
förband och även mindre enheter från varandra. Symbolerna gjorde att kadetterna upplevde 
tillhörighet till vissa och differentiering gentemot andra. Kadetterna förväntade sig särskilda 
egenskaper beroende på symbolerna, vilket illustrerar likheter inom och skillnader mellan de 
olika subgrupperna. Detta illustrerar att symboler stärker organisationsidentiteten inom 
subgrupperna. 

Ingen av de intervjuade kadetterna förklarade att de identifierade sig med Försvarsmakten som 
organisationen vilket innebär att organisationsidentiteten inte primärt utgör grund för den 
sociala identiteten. De betonade dock att de träffat många andra där det militära arbetet är en 
större del av dem själva, vilket kan innebära att organisationsidentitet överlappar den sociala 
identiteten för andra inom organisationen. Däremot illustrerar empirin att de flesta kadetterna 
upplever en organisationsidentitet inom organisationens subgrupper. Detta illustrerar att 
kårandan genomsyrar organisationsidentiteten inom subgrupperna i Försvarsmakten och 
därigenom influerar soldaternas identifikationsprocess. På så sätt kan kårandan primärt, inom 
organisationens subgrupper, inverka på den sociala identiteten. 

5.3.5 Sammanfattning 
Arbetsgrupperna delade gemensamma mål och hade gemensamma interna definitioner av 
gruppen vilket gör att gruppmedlemmarna identifierar sig med gruppen. Att kadetterna ofta 
använde “vi” istället för “jag” när de pratade om hur gruppen arbetade illustrerar även detta. 
Resultatet visar att gruppen stod i centrum för arbetet, att konflikthantering var viktigt och att 
kadetterna därför ibland var tvungna att prioritera bort sina egna behov. Det fanns inte 
utrymme för att den egna viljan och det egna beteendet avviker från den gemensamma bilden. I 
och med detta är det viktigt att den virtuella identifikationen överensstämmer med den 
nominella identifikationen. Kårandan inom arbetsgrupperna synliggörs också genom att belysa 
den individuella och den kollektiva identifikationen genom att kadetterna upplevde likheter till 
den egna arbetsgruppen och skillnader gentemot individer och grupper som exkluderades från 
den egna gruppen. Däremot framkom det att den sociala identiteten även formas av individuella 
målsättningar som inte direkt härleds till kårandan sociala identiteten vilket illustrerar att det 
kan finnas åtskillnad mellan professionella och civila identiteter. Därmed visar resultatet att den 
militära professionen både kan vara ett yrke och en livsstil, beroende på situationen. Den sociala 
identiteten formas i större utsträckning i de situationer då professionen är en livsstil.  

Eftersom resultatet visar att det råder organisationsidentitet inom subkulturerna i 
Försvarsmakten skiljer sig innebörden av kåranda inom olika grupperingar. Trots att resultatet 
inte visar att kadetternas identifikation influerades av Försvarsmakten som större organisation 
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sker identifikation till dessa grupperingar inom organisationen. Symboler stärker denna 
identifikation. Analysen illustrerar att den sociala identiteten influeras av kårandan genom 
processer av identifikation avseende likheter och skillnader mellan vissa individer, grupper och 
individer och grupper. Den sociala identiteten visades influeras av kårandan, framförallt inom 
de mindre arbetsgrupperna, men även inom regementen och vapenslag. Genom att skilja på det 
som är individuell unikt för den specifika arbetsgruppen och det som är generellt inom 
Försvarsmakten, alltså att skilja mellan den virtuella och det nominala, kan man särskilja mellan 
det individuella och det kollektiva. Att se skillnader och likheter till de egna medlemmarna och 
till andra subkulturer genom individuell och kollektiv identifikation belyser ytterligare hur 
kårandan skiljer sig åt inom organisationen. Detta illustrerar hur begreppen i det teoretiska 
ramverket samverkar. 

6. Diskussion 
Analysen visar kårandans betydelse för kadetters identifikationsprocess genom att den skapar 
gruppnormer som kadetterna förhåller sig till. Normerna bidrar till identifikationsprocessen 
genom att de innefattar likheter inom gruppen och skillnader gentemot andra grupper och 
individer. Kårandan fyller en funktion i gruppens arbete eftersom den bidrar till en gemenskap 
som är nödvändig för att lösa arbetsuppgifterna då soldaters arbetsmiljö stundtals är 
påfrestande och vänskapliga relationer är då särskilt nödvändiga. Nedan diskuteras resultatet i 
förhållande till tidigare forskning, teori- och metodval samt resultatets implikationer. 

6.1 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare forskning 
Studien överensstämmer med flera av de studier som belysts i forskningsfältet men den medför 
också nya insikter. Då forskningen om kåranda berörde andra uniformsyrken än militären kan 
denna studie tydliggöra ytterligare perspektiv avseende hur kåranda tar sin form. Studien visar 
att den samhörighet och gemenskap som kårandan innebär liknar den bild av kåranda som 
förmedlas från tidigare forskningsstudier (ex. Stenmark, 2005; Blondin, 2014). En skillnad är 
dock att kårandan som beskrevs av kadetterna främst innebar gemenskap i arbetet. Detta är 
annorlunda jämfört med Stenmarks (2005) resultat om hur poliser upplevde stöd från sina 
kollegor även utanför arbetstid. Däremot visade Blondin (2014) på hur tydliga rollindelningar 
var viktiga för att kunna lösa uppgifter inom Brandkåren vid extrema situationer. Detta 
överensstämmer med studiens resultat då de relationer soldater utvecklar skiljer sig från andra 
vänskapliga relationer utanför arbetet eftersom man som soldat är tvungen att känna varandra 
fysiskt och psykiskt för att kunna lösa uppgifter tillsammans. Detta resultat nyanserar även 
Blondins (2014) studie genom att påvisa vilka typer av relationer som behövs för att lösa 
påfrestande uppgifter. 

Genom begreppet “enkulturation” beskrev Stenmark (2005) hur individer lär sig en ny kultur. 
Denna studie påvisade att det påfrestande och besvärliga med att komma in i Försvarsmakten 
snabbt blir vardag, trots att den nya situationen inte alltid uppskattades. Detta kan vara en 
ytterligare illustration av den specifika enkulturationsprocess som sker i organisationer där 
kåranda råder. I denna studie har inga tydliga tendenser till etablerandet av en maskulint 
könsrelaterad identitet framkommit som ett resultat av kårandan, vilket tidigare studier i 
militär kontext visat (se Woodward, 1998; Artherton, 2009). Däremot bör det betonas att detta 
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inte omfattats av studiens syfte att undersöka, men kan vara ett intressant forskningsområde 
för framtida studier.  

Resultatet visar att relationerna mellan gruppmedlemmarna är centralt för att arbetet ska 
kunna genomföras korrekt. Britt et al. (2006) visade i sin studie att stark sammanhållning 
bidrar till bland annat ökad motivation och effektivitet, två egenskaper som är återkommande i 
denna studie. Däremot är det inte lika tydligt att flexibilitet var ett resultat av det specifika 
militära arbetssättet som Britt et al. (2006) menar. Denna studie påvisar istället att 
sammanhållning och att ha gemensamma mål är sammankopplat, vilket påminner mer om 
Tituniks (2008) resultat. På så sätt har resultatet i denna studie påvisat fynd som belyser både 
Britt et al. (2006) och Tituniks (2008) studier. 

Liksom studien av Woodward och Jenkings (2011) visar denna studies resultat att soldaterna 
ofta uttryckte sig utifrån ett ”vi” istället för ”jag”. Däremot uttryckte sig flera kadetter från sitt 
eget perspektiv gällande exempelvis framtida karriär och anledningar till att de sökte sig till 
Försvarsmakten. Denna karriärinriktning återfinns även i studier om norska militären (ex. 
Johansen, Laberg och Martinussen, 2013). De norska studierna visade att den professionella 
identiteten har ersatt den tidigare idealismen vilket även till viss del framkommit i denna 
studies resultat i och med värnpliktens avveckling i Sverige. Utifrån analysen framkommer det 
att kadetternas identifikationsprocess hade en nära anknytning till arbetet som soldat, vilket 
överensstämmer med Woodward och Jenkings (2011) studie. Studiens resultat kompletterar 
forskningsfältet med nya tankesätt avseende identifikationsprocesser i förhållande till bland 
annat den egna individens ansvar gentemot gruppen och att man inom militären lär känna 
varandra på vänskapliga sätt som kan skilja sig från andra typer av vänskaper.  

Då den tidigare forskningen främst berör olika arbetssätt, kårandans betydelse för 
organisationen och militär identitet har denna studie fokuserat på hur kadetterna influerats av 
olika gruppkonstellationer i sina identifikationsprocesser. Att belysa hur kårandan influerar 
identifikationen är tidigare outforskat vilket denna studie har ämnat belysa. På så sätt har 
denna studie gjort ett försök till att belysa den kunskapslucka som identifierats och studiens 
resultat kompletterar därför den etablerade forskningen. 

6.2 Teoridiskussion 
Studiens teoretiska ramverk har bidragit med en grund för att kunna göra uttalanden om hur 
kårandan influerar identifikationsprocessen i förhållande till de sociala omgivningar kadetterna 
befinner sig i och hur den militära institutionen och militära professionen skapar en miljö där 
identifikation sker. Det framkom även i intervjuerna att det verkade finnas ett gemensamt 
språkbruk inom organisationen eftersom kadetterna ofta uttryckte sig på liknande sätt. För att 
ytterligare illustrera kårandans inflytande i kadetternas identifikationsprocesser hade det varit 
önskvärt att inkludera teoretiska begrepp som möjliggör en analys av språket och särskilda 
diskurser i organisationen. Detta är intressant för vidare forskning inom området.  

Vissa medvetna avgränsningar har genomförts i studiens syfte och därigenom i det teoretiska 
ramverket. Det verkar finnas konsekvenser av kåranda i militär verksamhet som påverkar 
organisationen och dess medlemmar som inte innefattas av studiens syfte. Denna uppsats 
fokuserar uteslutande på hur den sociala identiteten formas av kårandan. Även faktorer som 
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hur arbetet påverkas av kårandan, hur kårandan bidrar till organisatoriska förändringar, hur 
kårandan bidrar till en gemenskap bland Försvarsmaktsanställda utanför arbetet har 
framkommit i studien som intressanta konsekvenser av kåranda, men har inte inkluderats i 
studiens analys med hänsyn till studiens avgränsningar. 

6.3 Metoddiskussion 
Studiens metodologiska ansats hade med fördel kunnat kombineras med annan 
forskningsmetod för att studera kåranda djupare. Genom fältobservationer under en längre tid 
hade kårandan studerats direkt och analysen hade således inte behövt förlita sig på 
intervjupersonernas berättelser om kårandan. Det empiriska materialet hade även med fördel 
kunnat innefatta fler intervjupersoner för att ytterligare kunna studera beteendemönster. För 
att kartlägga kårandan i organisationen och göra mer konkreta uttalanden hur de olika 
subgrupperna liknar och skiljer sig från varandra kan det med fördel vidare bedrivas 
kvantitativa studier, vilket möjliggör för bredare generaliseringar av resultatet. Detta bedömdes 
inte lämpligt med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, men för att stärka resultatet 
kan detta vara relevant för framtida studier. 

I studien gjordes även medvetna metodologiska avgränsningar till att enbart undersöka 
kadetters erfarenheter av kåranda i organisationen när de var verksamma soldater. Däremot 
kan detta innebära att resultatet förmedlats på ett särskilt sätt då kadetter troligtvis har en 
positiv bild av kårandan inom organisationen. För att få en bredare förståelse för kårandans 
inverkan på identifikationsprocessen bör man även i framtiden studera individer som vid 
studietillfället är verksamma soldater. Detta skulle även innebära att intervjupersonerna har en 
mer insatt och samtida bild av sitt arbete, och empirin grundar sig således inte i återberättelser.  

6.4 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 
I studien konkluderas att kåranda är betydande för kadetternas identifikationsprocess. Studiens 
resultat visar att kårandan förstärks under de typer av extremförhållanden som är specifika för 
soldatyrket. Gemenskapen blir då viktig bland annat eftersom soldaterna måste ta hand om 
varandra och känna till varandras styrkor och svagheter. Vänskapliga band betonas således som 
ett viktigt resultat av kårandan. I studien framkommer det även att kårandan influerar 
identifikationsprocessen genom den uppgiftsorientering och ansvarskänsla gentemot gruppen 
som arbetet omfattas av. Detta innebär att gruppen tillskrivs större innebörd än individen i 
arbetet och kadetterna influeras således av de kollektiva normer, värderingar och tankar som 
förekommer i gruppen. Resultatet visar att detta influerar identifikation genom att den sociala 
identiteten formas av den kollektiva identifikationen. De uppmärksammade tendenserna till ett 
särskilt typ av språkbruk inom organisationen stärker gruppens inflytande på den sociala 
identiteten. Gruppens särart förstärks genom att gruppen går före individen under de 
extremförhållanden och specifika situationer soldatyrket innefattas av. På så sätt influerar 
kårandan identifikationen särskilt under dessa förhållanden.  

Det finns fler faktorer än kåranda som bidrar till kadetters identifikationsprocess i den militära 
omgivningen. Det finns exempelvis en individualism i form av bland annat karriärmål som 
bidrar till identifikation, men som inte nödvändigtvis härleds till organisationens kåranda. Detta 
pekar på identifikation utifrån det individuella, samtidigt som kadetternas 
identifikationsprocess influeras av gruppen genom kåranda. Vissa individuella målsättningar 
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kan däremot härledas till kårandan men i sådana situationer är individen i fokus och inte 
gruppen. När arbetet betonar gemensamma mål influerar gruppen den sociala identiteten och 
på så sätt formas identifikationen av kåranda både utifrån individen och av gruppen.  

Symboler har en betydelse för kåranda och identifikation genom att symboler bidrar till att 
stärka tillhörigheten och identifikationen till bland annat den egna gruppen, förbandet eller 
vapengrenen. Symboler bidrar också till att särskilja den egna gruppen från andra grupper inom 
organisationen och kårandan skiljer sig åt mellan dessa subkulturer. Resultatet tyder på att 
kadetternas sociala identitet influeras av kårandan inom dessa subkulturer i större utsträckning 
än vad de influeras av den generella kårandan inom Försvarsmakten. 

I framtiden är det intressant att studera mer ingående hur kårandan influerar 
identifikationsprocessen beroende på inom vilken subkultur man befinner sig. Vissa kadetter 
upplevde starkare tillhörighet till det specifika förband eller vapengren de tillhörde än vad 
andra gjorde. Detta talar för att kårandans inflytande av identifikationsprocessen är beroende 
av kårandan inom den specifika sociala miljön. 

Utifrån studiens resultat har kadetternas språkbruk uppmärksammats som anspelar på att 
gruppen är särskilt central i arbetet. Användandet av ”vi” istället för ”jag” var återkommande i 
mertalet intervjuer vilket ansågs intressant med hänsyn till kåranda och gruppidentifikation. Då 
det teoretiska ramverket till denna studie inte berört lingvistik kan det vara intressant att 
bedriva lingvistiska studier av detta fenomen i framtiden för att få ytterligare förståelse för 
relationen mellan gruppen och individen. 

Några kadetter belyste avreglarandet av värnpliktssystemet och det diskuterades huruvida 
detta kunde utgöra en förändring i de bakomliggande motiven till att man söker sig till 
Försvarsmakten. Flera av kadetterna betonade sin önskan till karriärutveckling, och inte 
primärt en kollektiv gemenskap, som anledning att söka sig till organisationen, vilket potentiellt 
kan vara specifikt för de som valt att utbilda sig vidare till officer eller specialistofficer. Det hade 
därför varit intressant att studera vilka anledningar som fick soldater att söka sig till 
Försvarsmakten, oberoende om de ämnar söka sig vidare inom organisationen eller inte. 

Det finns både positiva och negativa aspekter av kåranda i olika sociala omgivningar. Den 
kåranda som finns inom Försvarsmakten skiljer sig troligtvis från den kåranda som finns inom 
andra sociala grupper. Gemensamt för dessa grupper är kårandans funktion att stärka 
sammanhållningen inom gruppen och att medlemmarna tror på gruppens gemensamma mål. 
Även om exempelvis fotbollshuliganers intentioner inte överensstämmer med militärens bidrar 
kåranda på ett liknande sätt till att förena gruppen gentemot övriga i samhället. Denna studie 
har främst utforskat fördelar med kårandan och dess inverkan på identifikationen. Med hänsyn 
till den vetenskapliga problematik avseende kårandans outforskade betydelse för identifikation 
belyser denna studie delar av denna kunskapslucka. Då studien framhäver hur positiva aspekter 
av kåranda influerar identifikationen är det därför relevant att ytterligare utforska hur kåranda 
kan ha fler effekter på identifikationsprocessen. Kårandan skapar en gemenskap där 
medlemmarna gör allt för laget för att uppnå organisationens mål. Med hänsyn till fall inom 
militär verksamhet där det funnits en överdriven tilltro till organisationen är det relevant att i 
framtiden studera den eventuellt negativa inverkan kåranda har på individerna inom militär 
verksamhet.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide  
Intervjuguide 

- Fetmarkerade frågor ska beröras, övriga är “hjälp-frågor” 
Fasta frågor: 
Hur gammal är du? 
Vilket kön definierar du dig med? 
Hur länge har du varit verksam i Försvarsmakten?  
När var du verksam som soldat? Vart befann du dig då?  
Var du anställd på heltid? 
Vilken befattning hade du? 
 

Vardagligt arbete 
➔ Hur ser en typisk arbetsdag ut?  
➔ Arbetar du mest individuellt eller i grupp?  
➔ Vilken arbetsform föredrar du?  

 
Gruppen och kåranda 
➔ Hur ser du på din relation till de som du arbetar med?  

◆ Står ni varandra nära eller är ni distanserade? Har ni kontakt utanför arbetstid? På 
vilka sätt kan du vara privat i ditt arbete?  

➔ Vilken roll spelar gruppsammanhållningen för ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 
(hur beroende är du av gruppen?) 

➔ Tror du förhållandet mellan dig och de som du arbetar med skiljer sig från, eller liknar, 
andra arbetsgrupper utanför organisationen?  

➔ Är ni lika eller olika varandra inom din arbetsgrupp? 
◆ Hur arbetar ni med olika åsikter/värderingar? Tycker du det finns utrymme för 

olikhet? 
➔ Hur tänker du kring den starka sammanhållningen som man talar om gällande 

Försvarsmakten?  
 
Individen 
➔ Hur har din tid inom Försvarsmakten påverkat dig som person? (Har du förändrats 

jämfört med tiden före Försvarsmakten?) 
➔ Vad var det som gjorde att du valde att gå vidare i Försvarsmakten? 
➔ Vad får du för reaktioner när du berättar om ditt yrkesval för andra? 

 
Bakgrund till Försvarsmakten  
➔ Hur kom du i kontakt med Försvarsmakten för första gången? 
➔ Hur upplevde du första tiden på utbildningen? 

◆ Var miljön annorlunda från det du var van vid? Hur ser du på miljön idag?  
➔ Vad tycker du gör Försvarsmakten till en speciell arbetsplats? 
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Bilaga 2 – Missivbrev  
Information om deltagande i intervjustudie  

I vår kandidatuppsats i socialpsykologi vid Uppsala Universitet undersöker vi hur den 

kåranda och kamratskap som sägs prägla Försvarsmakten formar anställda GSS 

(gruppchefer, soldater och sjömäns) identitet och deras vardagliga arbete. Det material 

som vi vill utgå ifrån är tidigare anställda GSS egna erfarenheter och tankar om sitt 

arbete. Därför frågar vi dig som idag utbildar sig vidare inom Försvarsmakten och som 

tidigare varit anställd GSS om att delta i en intervju.  

Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Att berätta om ditt arbete i intervjun är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att förklara 

varför. Du avgör själv om du vill eller behöver ta en paus.  

För att vi ska kunna tolka samtalet kommer intervjun att spelas in. I presentationen av 

intervjuerna kommer vi dock att avidentifiera dina svar för att de inte ska kunna 

härledas till dig. Materialet kommer att förvaras på lösenordskyddade hårddiskar som 

endast vi, vår handledare och examinatorn kommer att ha tillgång till. När materialet är 

omarbetat i skriftlig form kommer ljudfilerna att raderas. Materialet kommer endast att 

användas i forskningssyfte.  

Vi vill slutligen tacka dig som väljer att ställa upp i vår studie! 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Amanda Jolby                                                       Elsa Sundwall 

amanda.jolby.7435@student.uu.se                             elsa.sundwall.9421@student.uu.se 

0707-94 99 04                                        0707-58 84 90 

Handledare: 

Clara Iversen 

clara.iversen@soc.uu.se  

018-471 15 01  

2017-03-05 
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