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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen var att genom en socialpsykologisk undersökning studera hur soldater i 

Försvarsmakten upplever och hanterar konflikten mellan deras militära- och civila identitet.

För studien intervjuades sex soldater som tjänstgör vid ett regemente i Sverige.

Resultatet visade att flertalet av de intervjuade tyckes vara måna om att visa på en distansering från  

jobbet när de var lediga, och att de då ”återgick” till sin civila identitet, för att sen växla tillbaka när  

de var tillbaka i tjänsten. Emellanåt verkade det dock vara svårt för soldaterna att skilja de två åt  

och fler tycktes ”trilla” tillbaka till sin militära identitet, även i den civila vardagen. Det  

observerades därför ingen större konflikt mellan den militära och civila identiteten eftersom 

soldaterna tycktes välja en stabil identitet att använda sig av över tiden.

Hos flera av soldaterna fanns en ovilja att jämföras med de stereotypa ideal som allmänheten hade 

om dem och de valde därför att ta avstånd ifrån dem och definiera om situationen för de som hade 

den uppfattningen. Detta för att bevara sin militära identitet och självbild. 

Nyckelord: Försvarsmakten, militär identitet, konflikt, stereotyper, institutionalisering

Rambo, Andersson or Erik?
Abstract
The purpose of this paper was to assess how soldiers of the Swedish Armed Forces manage the 

conflict between their military and civilian identities. For the study six solders serving at a regiment  

in Sweden were interviewed. The results showed that the majority of the interviewees seemed to be 

keen to distance themselves from work and that they ”returned” to their civilian identity when being 

off-duty, only to switch back when being back in uniform. It seemed testing for the soldiers to 

distinguish the two and several of them seemed to “fall back” to their military identity, even when 

being off-duty outside the regiment. No greater conflict was thereby notable between the two 

identities since the soldiers seemed to rely on a single stable identity throughout their everyday.

Several of the soldiers also showed an unwillingness to be compared to the stereotypical ideals that 

the public had of them and chose to dissociate from them and redefine the situation for those who 

had that perception. This to preserve their military identity and self image.

Keywords: Swedish Armed Forces, military identity, conflict, stereotypes, institutionalization
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Mitt intresse för att studera Försvarsmakten och soldaterna som tjänstgör där har väckts genom egen 
tidigare tjänstgöring. Jag genomförde värnplikten 2001 och har efter det tjänstgjort två gånger för 
Försvaret utomlands under fredsbevarande insatser, en insats i forna Jugoslavien, Kosovo 2007, och 
en i Afghanistan 2010. Totalt sett har jag tjänstgjort i Försvarsmakten i ungefär tre år och cirka 
halva den tiden under skarpa insatser utomlands. Under dessa insatser väcktes ett intresse för hur 
soldaten hanterar de konflikter som uppstår eller kan uppstå i samband med kontrasterna mellan det 
militära  och  det  civila.  Denna  kontrast  blev  än  mer  påtaglig  i  samband  med  vistelse  i 
konfliktområden och under stridsförhållandena som rådde där. Jag exponerades för beskjutningar, 
såg kollegor stupade och träffade människor som levde under dåliga förhållanden.  Under flera 
tillfällen kunde jag uppleva en konflikt mellan mina två identiteter: den civila identitet som jag 
vuxit upp med och den militära identitet som blivit inlärd under min militära utbildning. I vissa 
situationer kunde jag inte uttrycka mig militärt trots att jag bar uniform och vapen utan mitt civila  
Jag lyftes istället fram (exempelvis vid lekar med barn under patruller). Likaså kunde jag i andra 
sammanhang agera militär trots att jag bar civila kläder och var i min civila hemmamiljö. Att inte 
kunna  ha  en  tydlig  skillnad  mellan  vilka  situationer  som kräver  vilken  identitet  har  vid  flera 
tillfällen skapat en påfrestande ambivalens hos mig. Vid andra tillfällen har jag stått kluven inför 
vilka ideal jag ska leva upp till. Det finns stereotypa bilder av soldater och hur de ska agera. Vad 
som förväntas av dem och hur de ska prestera. Ska jag leva upp till dem? Och varifrån kommer 
dessa stereotyper? Jag har under mina militära utbildningar fått lära mig att bita ihop och hålla ut  
men  vad  händer  när  jag  kommit  till  den  gräns  som  sätter  stopp  för  min  egen  förmåga  och 
självkänsla?

I boken Jag ska bli Kustjägare (Jönsson, 1999) beskriver författaren sina förväntningar på militären 
innan han ska rycka in vid ett svenskt militärt förband:

Man  skulle  vara  fysiskt  stark  och  tjejer  var  över  huvud  taget  inte  välkomna.
En kustjägare blev expert på eldhandvapen och han kunde klara sig under extremt svåra förhållanden. 
Man fick dock inte ha ”Rambokomplex”. Vad som egentligen menades med Rambokomplex framgick 
inte,  men  den  bild  jag  hade  av  en  elitsoldat  var  faktiskt  just  den  som Rambo  visade  upp.  Alla 
”manliga” attribut samlade i en och samma kropp. (Jönsson, 1999, s. 10) 

Senare i boken under militärutbildningen ställer sig författaren frågan:

Hur  högt  var  egentligen  priset  för  att  få  stanna  kvar?  Kunde  jag  betala  priset?
Var  fanns  den  där  Rambo  egentligen?  Jag  kunde  inte  få  ihop  saker.
Elitsoldat – ont i fötterna. Det var något som inte stämde. (Jönsson, 1999, s. 33)

Trots att militären utbildar och formar soldaterna handlar det fortfarande om individer som tidigare 
haft ett civilt liv och uppfostran, i alla fall i ett fredligt land som Sverige. Denna socialisering och  
institutionalisering  som  skett  i  20-25  år  innan  den  militära  anställningen  är  rimligtvis  så  väl 
förankrad att ett par års militär institutionalisering inte helt kan överta eller ersätta den. Soldater är 
fortfarande tänkande individer med känslor och inga robotar. Det är därför rimligt att anta att det 
kan uppstå konflikter mellan den fundamentala identitet som individen har sedan sin socialisering 
och institutionalisering och den ”nyvunna” identitet som militären instiftar hos individen.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  min  uppsats  är  att  genom  en  socialpsykologisk  intervjuundersökning  studera  hur 
soldater som tjänstgör i Försvarsmakten upplever och hanterar konflikten mellan deras militära- och 
civila identitet.  Eftersom militären är en sluten verksamhet med andra rutiner och regler än den 
civila världen kan det förväntas vara en stor skillnad mot hur individerna beter sig och bemöts på 
sitt jobb och civilt i vardagen utanför.

Frågeställningar

- Vilken bild har soldaterna av sig själva? 

- Hur tror de att andra ser på dem och finns det en konflikt mellan dessa två bilder?

- Varför genomför de order?

- Hur motiverar soldaten sig till att utföra order och vilken order är för jobbig för att utföra?

- Är någon order värd att dö för?

1.3 Disposition

Inledningsvis  för  uppsatsen  redogörs  en  bakgrund  och  ett  syfte,  därefter  följer  en  enklare 
begreppsdefinition för de begrepp som behandlas genom texten. I det andra kapitlet behandlas den 
tidigare forskning som anses relevant för uppsatsen och där problematiseras även dess betydelse.
I det tredje kapitlet  behandlas den teori som studien använt för analysen. Kapitlet är uppdelat i 
teman för att ge en överskådlighet över teorierna. I det fjärde kapitlet beskrivs metoden samt urval, 
etik och tillvägagångsättet.  I femte kapitlet diskuteras analysen och tolkningen av det insamlade 
empiriska materialet. Slutligen avslutas uppsatsen i kapitel sex med en diskussion där även förslag 
på framtida forskningen tas upp. 

1.4 Begreppsdefinition

Inryck

Vardagligt  militärt  uttryck för  att  beskriva den första  tiden i  övergången från det  civila  till  det 
militära.

GMU - Grundläggande militär utbildning.

En av Försvarsmakten genomförd utbildning som syftar till  att ge de grundläggande egenskaper 
som krävs för att kunna arbeta inom Försvarsmakten. Utbildningen pågår i tre månader och präglas 
av högt tempo och tydlig hierarki. Efter GMU söker soldaten anställning och inriktning.
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Gruppchef

En  gruppchefs  grad  och  utbildningskategori  kan  variera  inom  Försvarsmakten.
De av de intervjuade soldaterna som var gruppchefer var samtliga soldater med graden sergeant.

Officer

Soldat som genomfört GMU eller Värnplikt och som därefter vidareutbildats vid Militärhögskola.
En officer har som lägst graden Sergeant av första grad och som högst General.
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2. Tidigare forskning
Den  tidigare  forskningen  som  jag  har  valt  för  uppsatsen  har  haft  fokus  på  tre  olika  teman.
Det första temat, Idealsoldaten och den verkliga soldaten, tar upp hur soldater (i USA) jämförs av 
allmänheten  mot  de  ideal  som förekommer  på  tv,  i  film,  i  böcker  och  i  övriga  media.  Vilka 
värderingar och beteende har en ”idealsoldat” och stämmer det verkligen överens med verkligen? 
Allmänheten tycks ha  en förutfattad bild  av soldater  som är  baserad  på  filmhjältar  och fiktiva 
soldater.  Det andra temat,  Konstruktionen av den militära identiteten,  tittar  på  hur  den verkliga 
militära identiteten skapas, förmedlas och uttrycks av soldaterna och vilka faktorer som påverkar 
dem i formandet. Det tredje temat,  Om soldaten går ifrån normen, tittar på forskning som gjorts 
kring diskriminering och metoder för att upptäcka och hantering. Slutligen följer en kort diskussion 
kring den tidigare forskningen.

Idealsoldaten och den verkliga soldaten

I  sin  artikel  The  Myth  of  the  Macho  Military (2008)  undersökte  Regina  Titunik  hur  kvinnors 
medverkan  i  USAs  krigsmakt  påverkar  och  påverkas  av  den  maskulinitet  som  finns  där. 
Inledningsvis fokuserar studien på kvinnans roll i det militära och hur kvinnor diskriminerats och 
stigmatiserats, men hon fortsätter därefter att ta upp intressant fakta kring hur maskuliniteten inom 
militären byggts upp (från Spartanerna och fram till  dagens specialiserade utbildningsmetoder). 
Artikeln är baserad på en studie av olika media, bland annat andra artiklar, böcker och intervjuer. 
Tituniks vill  punktera den allmänna föreställningen att framgångsfaktorn för krig är stridslystna 
soldater som njuter av att döda sina motståndare. Istället vill hon visa att det inte är aggressiviteten 
utan förmågan att envist ”stand one's ground” (övers. ”hålla ställningarna”), att lyda order och att 
förbli lojal mot sina kamrater som skapar effektiva militära styrkor (Titunik, 2008). Detta vinnande 
koncept började bli uppenbart ca 1000 f. K. har sedan dess allt mer blivit  en självklarhet inom 
militär  utbildning  där  sammanhållning  och  kamratskap;  där  gruppens  förmåga  går  framför 
individens;  och  där  talesättet  ”en  kedja  är  inte  starkare  än  dess  svagaste  länk”  efterföljs.
Spartanska armén i antikens Grekland och dåtida framgångsrika arméer tog fasta på starka band 
mellan soldater, precis som den kända kinesiska krigsteoretikern Sun Tzu ansåg med att en samlad 
styrka strider bättre än en bestående av individuella hjältar (Titunik, 2008).

De kvaliteter som Titunik tar upp som framkallas genom två centrala komponenter av militär kultur:

i) Disciplin formar beteenden som främjar effektiv grupptalan. Träning, exercis och repetition 
institutionaliserar soldaterna till att handla per automatik på kommandon och unisont med 
sina  kamrater.  Genom  att  ”uppfostra”  soldaterna  med  dessa  metoder  instiftas  ett 
självförtroende hos soldaten som säkerställer att individerna inte blir desorienterade i kaoset 
som ofta följer i samband med strid.

ii) Individerna i den militära gruppen uppmuntras till att ha ömsesidig hängivenhet till varandra 
och  vara  villiga  att  ställa  upp  för  varandra  även  om  döden  kommer  tätt  inpå.  Denna 
grupptillhörighet och lojalitet mot gruppen stärker deras band och förmåga även i de tuffaste 
situationerna.
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Enligt  Titunik  blir  det  uppenbart  vad  som  inte är  önskvärda  egenskaper  när  man betänker  att 
soldaterna ska passa in på ovanstående krav: ohämmad aggressivitet. Titunik problematiserar och 
kritiserar allmänna föreställningar och stereotyper för vad som utmärker en framgångsrik och bra 
soldat och tar dem i jämförelse med uttalanden från soldater och tidigare studier.

Studien är utförd på amerikanska soldater och på USAs krigsmakt vilket medför att den inte helt 
problemfritt kan appliceras på tjänstgörande soldater inom Sveriges Försvarsmakt. Men studien är 
relevant då den problematiserar konflikten kring de föreställda stereotyperna som allmänheten och 
en stor del av soldaterna själva har på militären och vad som är eftersträvansvärda egenskaper hos 
en bra och framgångsrik soldat. Detta går i linje med vad jag själv vill undersöka med min studie.

Konstruktionen av den militära identiteten

För att få en inblick i hur militära identiteter skapas, förmedlas och uttrycks undersökte Woodward 
och Jenkings (2011) brittiska soldater och veteraner.  Syftet  var  att  genom kvalitativa intervjuer 
konceptualisera vad som ”skapar” en soldats identitet och hur soldaten själv upprätthåller denna 
identitet och vilka egenskaper som är specifikt ”militära”.
Studien är uppdelad i tre olika teman som tillsammans anses skapa den militära identiteten:

1) Konceptualisering av militär identitet genom professionell expertis.

2) Militära identiteter och fiktiva blodsband (brödraskap).

3) Militära identiteter och deltagande i militära aktiviteter.

Studien  genomfördes  därför  att  författarna  ansåg  att  den  forskning  som  gjorts  kring  militära 
identiteter varit inramad kring de sociologiska begreppen ras, klass och kön och därmed påverkat 
förekomsten av dessa begrepp och inte sett till eventuella bakomliggande faktorer  (Woodward & 
Jenkings,  2011).  Författarna  ville  istället  se  hur  miljön  och  upplevelserna  som  soldaterna 
exponerades  för  under  sin  tjänstgöring  var  bidragande  till  institutionaliseringen  och 
sammanhållningen och bibehållandet av den militära identiteten.

För det empiriska materialet intervjuades 16 soldater av olika ålder, rang och erfarenhet. Samtliga 
intervjupersoner  hade  vi  någon  tidpunkt  tjänstgjort  i  brittiska  armén  och  vissa  tjänstgjorde 
fortfarande vid intervjutillfället.  Under  intervjuerna fick  soldaterna  själva  visa bilder  från olika 
insatser och övningar för att på så sätt trigga fram starkare minnesbilder och känslor som sedan 
kunde användas vid analysen (s.k. fotoelicitering).  Resultatet  från studien visade att soldaternas 
militära identiteter konstruerats genom den praktiska verksamheten som bedrivits snarare än att vara  
en produkt av förutfattade attribut som uniform, rang m.m (Woodward & Jenkings, 2011). Det är 
alltså viktigare för den militära identiteten vad soldaten gör än vad den är. 
Woodward  och  Jenkings  studie  är  intressant  eftersom  den  strävar  efter  att  gå  på  djupet  hos 
soldaterna och titta  till  vilka faktiska egenskaper  och kvaliteter  det  är  som skapar  den militära 
identiteten.  Eftersom  jag  i  denna  studie  själv  avser  att  se  till  soldaters  identiteter  och 
identitetshantering så är det relevant att se hur militära identiteter konstrueras och upprätthålls och 
därför  kommer  jag  att  i  min  tolkning  och  analys  använda  mig  av  en  liknande  tematisering  i 
konceptualiseringen av den militära identiteten.
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Om soldaten går ifrån normen

I en rapport från 2010 vid Göteborgs universitet (Eriksson-Zetterquist & Solli, 2011) undersöktes i 
vilken utsträckning anställda inom Försvarsmakten upplevt diskriminering,  antingen personligen 
eller bland sina kollegor. Undersökningen hade beställts av Försvarsmakten och utgjordes av en 
enkät  och  genomfördes  i  samband  med  inrättandet  av  DO  (Diskrimineringsombudsmannen). 
Eftersom Försvarsmakten är en statlig arbetsgivare ansågs det i samband med detta vara relevant 
med en sådan studie hos de anställda. Syftet med rapporten var att upptäcka diskriminering och att 
ta fram konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom Försvarsmakten. Den diskriminering 
som undersöktes  innefattade:  kön,  könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det  man  kom 
fram till var att det förekommit diskriminering inom Försvarsmakten, men att man inte kunde säga 
om det  var  ett  högt  eller  lågt värde av diskriminering eftersom inga  liknande studier fanns  att  
jämföra med.
Rapporten har viss relevans för min uppsats eftersom en soldats hantering av sin militära och civila 
identitet kan innebära konflikter som påverkar soldatens värderingar och beteende. En soldat vars 
beteende frångår de normer och förväntningar som finns i  den militära institutionen riskerar att 
utsättas för mobbning och diskriminering ifall det går så långt att individen ses som ”annorlunda”. 
Detta oavsett om det gäller könstillhörighet, sexualitet, politiska åsikter eller annorlunda moraliska 
ställningstagande. Hur uppfattas och behandlas till exempel en soldat som vägrar att utföra en order 
för att den ses som ”oetisk” när övriga i gruppen utför den? Hur behandlas soldater som håller fast 
vid  gamla  värden  i  en  organisation  som  genomgår  förändringar?  Stigmatiseras  soldaten?
En person som anser sig vara ”annorlunda” än övriga i sitt arbetslag kan mycket väl känna av ett 
glapp och en konflikt mellan sin egen självbild och den bild som den tror att andra har. Studien 
tycks  dessutom  vara  en  av  få  offentliga  studier  som  gjorts  på  soldater  i  Sverige  om  deras 
uppfattning om sin påverkan av omgivningen och kollegor, det är också ett av skälen till varför jag 
har valt att ha med den som tidigare forskning.

Diskussion kring tidigare forskning

Mina egna reflektioner kring den tidigare forskningen är att den i Sverige är bristfällig inom det  
område som jag valt att undersöka. Jag har dock begränsat mina eftersökningar till svenska och 
engelska artiklar och publikationer och vet därför inte hur forskningsläget ser ut inom andra språk.
I  USA och England har  det  uppenbarligen  gjorts  forskning inom detta  område  (Titunik,  2008; 
Woodward & Jenkings, 2011) men då på dess egna nationella militärer vilket gör att de inte helt kan 
kopplas till Sverige Försvarsmakt även om de i viss mån kan förklara generellt militärt beteende. 
Den forskning som har gjorts på svenska soldater med inriktning sociologi och psykologi är inte 
omfattande och har bland annat fokus på diskriminering  (Eriksson-Zetterquist & Solli, 2011) och 
veteranhantering  (Andrén  &  Gustafsson,  2011;  Wennerholm,  2012).  Kandidat-  och 
magisteruppsatser har skrivits på områden inom konformitet (Svärd, 2009) och soldaters hantering 
av upprepade order (Forss & Fredbäck, 2007). Det kan tänkas rimligt att det utförts forskning på 
psykologiska och socialpsykologiska konflikter och dilemman hos soldater men att denna forskning 
gjorts internt av Försvarsmakten och inte publicerats offentligt.

Utländska studier har gjorts kring individers mottaglighet för påverkan och stereotyper men främst 
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inom  civila  områden.  Ett  exempel  är  en  studie  på  hur  marginaliserade  amerikaner  i  ghetton 
anammar en oförmögen stereotyp och till slut blir stereotypen eftersom de tror att andra förväntar 
sig denna identitet och detta beteende (Rahim, 2010). Är det likadant när en soldat jämförs med en 
av  allmänheten  uppfattad  militär  stereotyp  och  så  småningom  blir denna  stereotyp?
Likaså  kan studier  som undersökt  hur  spegeljaget  och varseblivningen om andra  förväntningar 
påverkar  individens  beteende  och  självbild  (Felson,  1985;  Yeung  &  Martin,  2003) tänkas  ha 
motsvarande effekt på hur soldater varseblir sina kollegor och anhörigas förväntningar och därmed 
förändrar sin självbild och sitt beteende?  Cast, Stets, & Burke (1999) undersökte i en studie hur 
nygifta par påverkar och påverkas av sin partner beroende på om partnern har högre eller lägre 
status än de själva. Gifta par i sig har ingen direkt relevans för hur militärer påverkar och påverkas 
av varandra men däremot visar studien att en soldat kan förväntas påverkas mer om utbildningen 
och  institutionaliseringen  görs  av  en  person  med  högre  status  än  den  själv;  ett  befäl.  Denna 
signifikans av mottaglighet hos individer har även studerats av Ichiyama (1993) som visade på att 
det inte bara är relevant vem som påverkar oss utan även när och hur.

3. Teori
Att ha en identitet är att ha en roll, och att ha en roll är att ingå i ett kollektiv.  
Därmed är även personlig identitet i någon mening kollektiv. (Brante, 2008, s. 56)
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Vi har en identitet för oss själva och en identitet som vi tilldelas av andra i egenskap av att vara ett 
socialt objekt, men identiteten är situationsanpassad och vi tar den för givet. När vi skiftar mellan 
olika aktiviteter kopplas identiteterna på och av beroende på vilka vi umgås med och vad vi gör. 
Ibland är identiteten framträdande, ibland inte (Trost & Levin, 2004). För individen som tjänstgör 
som soldat blir det tydligt att olika identiteter kopplas på och av beroende på vilken aktivitet som 
bedrivs. När individen är på jobbet, i uniform och bland kollegor framträder en typ av identitet som 
format soldaten under utbildning och tjänstgöring. De attribut, normer och andra egenskaper som är 
kopplade till denna identitet förväntas och antas av soldaten och förväntas av andra på henne.
Syftet med den här studien är att se om dessa tilldelade identiteter; den civila som individen har på 
sin fritid och utanför jobbet, och den identitet som framträder på jobbet som soldat, kolliderar, om 
det uppstår en konflikt mellan dem och i så fall hur individen hanterar denna konflikt. De frågor 
som ställs under den kvalitativa undersökningen är grundad i dessa frågeställningar.

Institutionaliseringen

Den största omställningen som den inryckte ställs inför är deindividualiseringen och konformiteten. 
Rekryterna avskalas de tidigare personliga attributen som kläder, smycken m.m. och ersätter dessa 
med uniformer och i  vissa fall  likadana frisyrer.  Från att  ha varit  en individ som valt  sin egen 
klädstil,  sina egna smycken, sina egna vanor och externa signaler fråntas soldaten dessa och de 
ersätts med totalt opersonliga plagg. Istället för att kunna känna igen varandra på klädstil tvingas 
man nu enbart att gå på att identifiera genom ansiktsigenkänning; fokus flyttas ifrån symbolerna 
kring kläder och attribut till individens själv.

I Goffmans  Totala Institutioner  (1983) diskuteras genomgående hur institutioner såsom militären, 
mentalsjukhus, fängelser m.fl. påverkar och förändrar individen på detta sätt.

En total institution kan definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal människor i en  
likartad situation lever  ett  instängt och formellt  administrerat liv tillsammans under en längre tid, 

avskurna från samhället utanför. (Goffman, 1983, s. 9)

När en individ går från den ”vanliga” civila världen och till en total institution bryts de murar ner 
som normalt sett skiljer individens vardagsrutiner från andras. I normala fall sover, arbetar och roar 
sig  individer  på olika håll,  med olika människor,  under  olika  auktoriteter  och utan att  följa en 
övergripande plan, men under övergången till en total institution försvinner dessa olikheter och alla 
dessa aspekter utförs på en och samma plats och under samma auktoritet. Utöver det genomförs 
dessa rutiner tillsammans med andra individer och allt detta efter noggrant planerade rutiner och 
scheman.  Allt  detta  för  att  uppnå  de  målsättningar  som  institutionen  har  (Goffman,  1983).
Goffman applicerar främst denna teori på mentalsjukhus och fängelser, men nämner även militären 
som ett exempel på en total institution och den vardag som finns hos soldaterna på ett regemente 
framför allt under den grundläggande soldatutbildningen och mötet med det militära. Vid inryck 
ställs rekryterna inför en stor omställning när de kommer från sitt etablerade civila liv till ett militärt  
liv som de inte har någon erfarenhet av sedan tidigare. De möter ett strängt och auktoritärt chefskap 
samt högt tempo och högt ställda krav. Samtliga rekryter ikläds exakt samma typ av uniform och 
det enda som nu skiljer  de tidigare lätt  identifierbara individerna är deras ansikten.  De tidigare 
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attributen i form av olika kläder är nu helt borta och det första steget i institutionaliseringen är 
avklarat  (Goffman, 1983). Soldaterna får under utbildningen leva efter order från sina chefer och 
göra saker som normalt sett inte skulle accepteras i vardagen, i värsta fall beordras att ta någon 
annans  liv.  Denna  tillgivenhet  till  överordnade  och  institutionalisering  formar  individen  och 
minimerar den individuella mångfalden som fanns och ersätter den med en enda institutionaliserad 
individ.
Som nyinryckt  antas  soldaten  i  gruppen och förändringar  uppstår  inom soldatens  självbild  och 
lojalitet.  Den stora  omställningen  tillsammans med den förförståelse och de  förväntningar  som 
rekryten har på det militära kan vid intryck framkalla ångest och obehag inför det ”okända” men 
kan  också  frambringa  entusiasm  och  inspiration  inför  vad  som  kommer  (Brown,  2000).
I Group  Processes  (Brown,  2000) benämner  Brown  begreppet  Social  Exchange  Theory vilket 
kortfattat innebär att sociala individer åtar sig de saker i sin omgivning som bäst kan belöna dem, 
antingen fysiskt eller psykiskt. Vi gör saker i vår vardag eftersom vi vill det och vi gör det med ett 
syfte och ett antagande att vi kommer att belönas för det.
En person som tar värvning idag som yrkesmilitär i Försvarsmakten gör det av personliga skäl, inte 
för att staten kräver det som värnplikt, och det kan därmed antas att det finns ett bakomliggande 
syfte med att individen söker sig till just den anställningen, vare sig det är av ett ekonomiskt, fysiskt 
eller  psykologiskt  intresse.  Detta  ”vinstintresse”  är  av  fundamental  vikt  eftersom det  i  så  fall  
påverkar hur mottaglig individen är vid inryck, hur mån individen är om att bli militär och hur de 
militära normerna anammas och upprätthålls. Den självbild som individen har innan inryck tillåts 
därmed en större förändring om individen vill bli förändrad, och en person som frivilligt sökt sig till 
det  militära  kan  således  förväntas  vilja  förändras  och  bli  konform  i  högre  grad  än  den  som 
motvilligt satts på en arbetsplats eller tvingats till en utbildning (Ichiyama, 1993). Denna vilja till 
assimilering och förändring ger en öppenhet hos individen till förändrad självbild och kanske även 
en strävan efter att förändras till något ”bättre”. Om syftet till en anställning i Försvarsmakten är av 
ett bakomliggande intresse till ökad mognad och disciplin kan det i så fall förväntas att individen 
lägger stor vikt vid att förändras på just dessa punkter.

Identiteten

Identiteten och självbilden är anpassad till den nuvarande situationen och formas efter individens 
definition  av  situationen.  En  persons  identitet  är  därmed  inte  statisk  utan  varierar  hela  tiden 
beroende  på  situationen  som  denne  befinner  sig  i  och  vilka  som  finns  i  dess  omgivning.
Identiteten är en produkt av individens varseblivning av andras sätt att se på henne som ett socialt  
objekt, inte hur de i dess omgivning behandlar personen utan hur individen uppfattar att andra ser 
på  henne  och  hur  detta  sen  tolkas  av  personen  (Stone  och  Stryker  i  Trost  &  Levin,  2004). 
Likheterna  med  vad  Cooley  kallade  för  ”Spegeljaget”  visar  sig  här.  Cooley’s  spegelteori  och 
spegeljag handlar om hur vi tror att andra ser på oss vilket grundar sig i hur vi ser på oss själva 
utifrån hur vi tror att andra uppfattar oss. Våra handlingar styrs av andra personers handlingar och 
spegeljaget är ett resultat av omgivningens reaktion på våra utförda handlingar. Vi speglar den bild 
vi tror att andra vill se av oss. Tror vi till exempel att andra i vår omgivning ser på oss som osäker 
och  blyg  så  kommer vi  att  se  på  oss  själva  på  samma sätt  och  därmed anta  våra  varseblivna 
föreställningar om andras syn. Spegeljaget är ett resultat av omgivningens reaktion på våra utförda 
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handlingar. Likheterna mellan identitetsbegreppet och Cooley's spegeljag återges vanligtvis ihop 
med det som George Mead kallade för Jaget (”me”).  Mead såg på Jaget  som två teoretiska delar; 
dels var det ”me”, som är den sociala biten och den delen som varseblir andras förväntningar på oss,  
och som ger oss stabilitet. Den andra delen kallade han för ”I”, vilket stod för den kreativa och 
spontana delen av oss. ”I” och ”me” påverkar varandra i sådan grad att ”me” håller tillbaka ”I” så 
att vår kreativa och spontana del inte går överstyr, samtidigt påverkar ”I” tillbaka och förändrar och 
utvecklar ”me” löpande  (Trost & Levin, 2004). Om det hos den tjänstgörande militären finns ett 
”me” med civil påverkan och civila normer och institutionalisering kan det tänkas att detta ”me” 
påverkar det spontana och militära ”I” i högre grad än i vanliga fall.
Meads  ”I”  och  ”me”,  Cooley's  ”Spegeljag”  och  den  symboliska  interaktionismens  syn  på  hur 
identiteter formas och bibehålls smälter alla samman och ingen strävan kommer att göras till att 
försöka  hålla  isär  dessa  begrepp.  In  om socialpsykologin  är  dessa  begrepp  alla  besläktade  till 
varandra och fokus kommer därför istället att vara på det generella identitetsbegreppet i stort. Hur 
identiteten påverkar individen och hur individen påverkar identiteten.

Individen i gruppen

I The Study of Man (1936) skrev Linton att vi ser oss själva och gruppen som en enda enhet och de 
enskilda  individerna  behöver  grupptillhörigheten  som  gruppen  ger.  Individerna  i  gruppen  får 
förväntningar  på  sig  av  varandra  och  dessa  förväntningar  formar  individerna  till  ett  enhetligt 
tänkande (Trost & Levin, 2004). Likaså Zander et al. (2006) undersökte detta med sitt experiment 
om  sammanhållna  och  icke-sammanhållna  grupper  och  hur  de  påverkade  individerna  inom 
grupperna och deras självkänsla. Grupper med hög sammanhållning som misslyckades med sina 
uppgifter gav medlemmarna sämre känsla och vice versa när det gick bra för gruppen. Individer i 
grupper med sämre sammanhållning påverkades inte i samma utsträckning (Brown, 2000).

Trost och Levin tar upp fyra rollteoretiska grundläggande faktorer som är relevanta att ta upp i detta 
sammanhang.  De  är  position,  förväntningar,  roll  och  beteende.  Dessa  grundläggande  faktorer 
påverkar individen var för sig men kan också påverka tillsammans och även varandra. En individs 
förväntningar på en annan påverkas av individernas positioner, deras roller och deras beteenden. 
Likaså kan man anta att en individs beteende påverkas av gruppens positioner, förväntningar och 
roller. Inom militären kan dock inte positionen påverkas så enkelt eftersom ett etablerat hierarkiskt 
system används där chefspositioner erhålls  efter  utbildning och tjänstgöringstid och inte genom 
demokratisk omröstning inom gruppen.
Individernas positioner inom gruppen innebär olika typer av medlemskap  (Trost & Levin, 2004) 
och förutsätter att övriga i gruppen har positioner som står i relation till individens position. Inom 
militären har individerna inom en grupp olika grader och rang som står i  beroendeposition och 
auktoritetsposition  till  varandra.  Personerna  som  undersöks  i  studien  består  av  meniga  och 
sergeanter  (gruppchefer)  och  förhållandet  mellan  dess  är  att  sergeanter  står  högre  i  rang  över 
meniga i den militära hierarkin.
De förväntningar som soldater inom gruppen har på varandra är oftast positionsspecifika i och med 
att  alla medlemmar inom en grupp i  det  militära besitter för sin tjänst specifika kunskaper och 
erfarenheter.  Dessa  kallas  för  befattningar. Oftast  kan  en  grupps  medlemmar  utföra  varandras 
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sysslor,  men  samtliga  inom  gruppen  är  specialiserade  på  sitt  eget  område  och  förväntas  vara 
kunnigast  inom  det.  Specialiserade  befattningar  är  till  exempel  gruppchef,  sjukvårdare  eller 
signalist. De förväntningar som en gruppchef har på gruppens signalist, till exempel att han eller 
hon ska kunna skicka snabba och korrekta radiomeddelanden på avsatt tidpunkt, och den position 
som gruppchefen har i relation till signalisten skapar en process som Linton kallar för roll (1947). 
Processen gör sedan att individen utifrån denna roll utför ett beteende (Trost & Levin, 2004). Alla 
dessa grundläggande faktorer, eller ”elementa”, är relevanta vid en undersökning av personer som 
arbetar som soldater och framför allt som arbetar som soldater i ett fredligt land.

Utöver  dessa  teorier  kommer  även  andra  socialpsykologiska  begrepp  att  användas.  Dessa  är 
signifikanta andra och generaliserade andra. Signifikanta andra är ett begrepp som används inom 
symbolisk interaktionism och innebär dem i vår direkta omgivning som vi bryr oss om, som vi 
lyssnar  till  och  ser  upp till  (Trost  & Levin,  2004).  Generaliserade  andra  (Mead,  1934 (1967)) 
influerar  och styr den enskilda människans beteende och grundläggande åsikter.  Generaliserade 
andra är inte personer i konkret mening utan de samhälleliga normer och den moral vi har inom oss 
(Trost & Levin, 2004). Dessa två begrepp har för mig stor relevans för hur soldaterna ser på sig 
själva och hur de beter sig i likhet med Cooley’s spegeljag,

4. Metod
Eftersom jag ämnar undersöka soldaters identitet och identitetshantering är det viktigt att komma åt 
intervjupersonens egna reflektioner och funderingar. Hur ser den på sig själva i sin roll som soldat 
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och hur uppfattar den att andra ser på den i samma roll? Hur skiljer sig de olika jagen? Är det så  
stor skillnad att en konflikt kan uppstå som påverkar soldaten?

Det jag vill se är hur soldaten hanterar en eventuellt sådan konflikt och hur soldaterna skapar en 
mening med  den.  För  att  kunna  se  en  konflikt  måste  jag  först  och  främst  etablera  två  olika 
identiteter  att  jämföra  mellan.  Dessa  två  är  det  civila  och  det  militära.  Det  militära  brukar 
symboliseras  främst  av  auktoritet,  maskulinitet,  lojalitet  men  detta  kommer  informanterna  att 
tillfrågas om. Informanterna ombeds själva att definiera vad ”militärt” är för dem (eftersom det är 
en fråga om subjektivitet och en mätning i hur dem själva hanterar konflikten är det viktigt att de 
själva också definierar vilka attributen för respektive identitet är). Om jag i egenskap av forskare 
definierar begreppen  civilt och  militärt kommer dessa definitioner att vara präglade av min egen 
förförståelse och erfarenhet, vilket är fel och kan resultera i att validiteten blir låg för det jag avser  
mäta (konflikten mellan civilt och militärt).
På samma sätt som intervjupersonen ombeds definiera vad som är militärt för dem förväntas de 
även att  definiera  vad som är  ”civilt”.  Först  när  dessa  två  definitioner  är  abstraherade  kan  en 
eventuell konflikt och hantering av denna konflikt upptäckas.

4.1 Valet av metod

En kvantitativ studie som samlar in datamaterialet genom enkäter har sina fördelar, framför allt för 
att  man  kommer  åt  en  mycket  större  urvalsgrupp,  men  det  har  även  sina  nackdelar.
Det är viktigt för informanterna att känna tillit  för mig som intervjuare och att denna tillit finns 
genom hela intervjun eftersom det är personliga och ”djupa” frågor som berörs. Eftersom nästan all 
verksamhet inom det militära sker inom grupp är det svårt att hitta ett tillfälle i utbildningen då 
soldaterna faktiskt är själva, vilket skulle kunna påverka negativt om en enkät skulle delas ut och 
den inte besvarades i enrum. Det finns även en stor risk för att svarsalternativen i en enkät är för  
styrande samt att risken för bortfall är hög.

Ett kvalitativt närmande har istället valts för att dels komma mer intimt på informanterna och öka 
min egen reliabilitet och deras förtroende för mig, och dels för att få en så hög validitet i svaren som  
möjligt utan bortfall.

Eftersom jag själv har erfarenhet av fältet och tidigare arbetat inom Försvarsmakten har en egen 
personlig reflektion över intervjumetoden och dess frågor gjorts på förhand. En förstudie har därför 
inte ansetts nödvändig på grund av arbetets omfattning och begränsningar samt min egen erfarenhet 
av fältet.

4.2 Avgränsningar

Det går inte att föra en diskussion kring maskulinitet och undertryckta känslor inom det militära 
utan att komma in på ämnet homosexualitet, genus eller rasism. Inom dessa områden finns det idag 
en  pågående dialog  och jag har  därför  valt  att  inte  fördjupa  mig  i  något  av  dem områdena.  I  
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uppsatsen undersöks soldater oavsett kön, påbrå eller sexuell läggning. Dessa ämnen lyfts inte fram 
och även om det är uppenbart vilket kön personen har vid en intervju kommer inte det att vara i  
fokus. Tidigare forskning har sett till diskriminering inom Försvarsmakten (Eriksson-Zetterquist & 
Solli, 2011) men det har inte varit min avsikt att gå in på det området, även om det kan vara väl 
förknippat med en inre konflikt hos soldaten och en diskriminerande omgivning.

4.3 Tillvägagångssätt

Intervjuerna  genomfördes  under  ett  tillfälle  och  intervjuerna  pågick  i  genomsnitt  i  40  minuter.
Eftersom min studie  gjordes  i  anslutning  till  en  annan studie  med samma urvalsgrupp delades 
antalet intervjupersoner upp på hälften mellan mig och min kollega och vi intervjuade tre personer 
vardera, men med bådas frågor. Detta gjordes dels på rekommendation av handledaren men även för 
att  underlätta materialinhämtningen och arbetet.  Jan Trost  rekommenderar i  sin  bok  Kvalitativa  
Intervjuer (2007) att intervjuer bör ske med en person i taget, eftersom det brukar ge bättre svar och 
reflektioner från intervjupersoner än om de sitter i en grupp och det har jag därför tillämpat här.  
Varje intervju genomfördes därför enskilt i ett konferensrum med mig eller min kollega sittande på 
kortändan av ett bord och intervjupersonen snett framför till höger. Denna positionering gjordes 
medvetet  för  att  minimera  känslan  av  ”utfrågning”  som  kan  uppstå  om  man  sitter  mitt  emot 
varandra och därmed skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Intervjupersonen erbjöds även att 
ha med dryck under intervjun (kaffe, te eller läsk). Allt för att göra det avslappnat och bekvämt. 
Intervjuerna  genomfördes  som ett  samtal  men med ett  förformulerat  intervjuunderlag  för  ökad 
reliabilitet eftersom vi var två som utförde intervjuerna.

Efter  intervjutillfället  transkriberades  det  inspelade  intervjumaterialet  till  textform som därefter 
analyserades genom tematiserad kodning och tolkning.

4.4 Analysmetod

Till min analys har jag använt grundad teori, främst på grund av att jag inte har någon hypotes utan 
vill se hur soldaterna hanterar glappet mellan sin civila- och militära identitet. Analysen har skett i 
etapper  där  intervjumaterialet  efter  transkriberingen  först  kodats  och  därefter  tematiseras. 
Kodningen  och tematiseringen genomfördes  enligt  en  avsmalnande  process  (Aspers,  2007).  Ur 
dessa teman har jag med hjälp av grundad teori hoppats kunna se olika tendenser till konflikt hos 
soldaterna eller eventuella samband soldaterna emellan.
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4.5 Urval

Datamaterialet för studien består av intervjuer med sex personer. Soldaterna hade varierande ålder 
men var samtliga 20-25 år. Intervjupersonerna hade varit anställda som soldater mellan ett halvår 
och två år.

Att intervjua sex soldater ger en större variation och är samtidigt ett rimligt antal sett till studiens 
omfattning än om det hade varit färre vilket troligtvis inte hade gett ett lika varierat resultat. Att ha 
gjort fler intervjuer än sex stycken var tidsmässigt ej genomförbart då de hade krävt mer tid åt 
transkriberings- och analyseringsfasen. Skälet till att några av intervjupersonerna var gruppchefer 
och några meniga var inte förbestämt av mig eller min kollega utan dessa personer valdes ut genom 
handuppräckning  av  sitt  befäl  före  intervjutillfället.  En  viss  påverkan  kan  därför  ha  gjorts  av 
ansvarig chef på plats i valet av intervjupersoner men det anser jag ha ringa relevans på resultatet.  
Att några soldater är gruppchefer och några meniga anser jag påverka resultatet i liten utsträckning 
eftersom  variationen  dem  emellan  (erfarenhet  och  tjänstgöringstid)  är  så  pass  liten.  Samtliga 
soldater har genomfört GMU (Grundläggande Militär Utbildning) eller värnplikt men ingen av dem 
har tjänstgjort på andra ställen än i Sverige eller deltagit i utlandstjänst. Soldaterna utbildas däremot 
för att kunna åka utomlands i framtiden.

Under  analysdelen  kommer  intervjupersonerna  inte  att  namnges  med  namn  utan  istället  med 
respektive förkortning. Intervjuperson 1 kommer således att kallas för ”IP1”, intervjuperson 2 med 
”IP2” och så vidare. Detta för att garantera en högre anonymitet för de intervjuade soldaterna än om 
de hade namngetts med sitt förnamn. Pseudonym hade kunnat användas för att ge mer personlighet 
åt svaren men fokus här är inte  vem som sa vad utan  vad  som faktiskt sades och därför kommer 
förkortningarna IP1, IP2, IP3 och så vidare att användas.

4.6 Validitet och Reliabilitet

För att försöka få  en så bra inblick som möjligt  av soldaternas syn på sig själva och militären 
genomfördes  intervjuerna  under  arbetstid  på  deras  arbetsplats  (regemente).
Hade intervjuerna skett utanför på ledig tid och under civila former och med soldaterna iklädda 
civila kläder är det mycket möjligt  att det hade påverkat svaren.  Detta kan vara av intresse för 
framtida studier och jämförelsen mellan soldaters civila och militära identiteter.

För att minimera eventuella överföringsfel och missar under intervjuerna användes en diktafon för 
att spela in. Diktafonen är ett behändigt verktyg som genererar färre upprepningar i jämförelse med 
att anteckna svaren på dator eller på papper. Detta skapar en mer avspänd och avslappnad intervju. I 
vissa fall har det vid transkriberingen vara otydligt vad intervjupersonen ordagrant har sagt, men 
detta har inte haft någon större betydelse då det totala sammanhanget i formuleringen ändå gjort det 
tydligt vad personen menat.

I min roll som intervjuare har jag medvetet undvikit att nämna mina egna militära erfarenheter för 
intervjupersonerna. Detta var delvis för att den kollega som intervjuerna genomfördes med saknade 
militär  erfarenhet  men också eftersom jag strävade efter en neutralitet  som inte  skulle  påverka 
soldaterna. Ifall soldaterna hade fått reda på min bakgrund och tidigare militära erfarenhet och insett  

14



att jag har mer militär erfarenhet än de själva så skulle det ha kunnat påverka deras formuleringar 
och svar negativt. Detta var viktigt att undvika och jag antog därför en neutral roll genom samtliga 
intervjuer där jag inte påtalade min egna militära erfarenhet mer än att visade mental närvaro och 
sympati för de begrepp och den terminologi som de använde. Med detta hoppades jag att ge dem ett 
förtroende för mig. På samma gång har min tidigare erfarenhet och förförståelse för soldaterna gjort 
att jag inte kunnat vara helt objektiv i min analys av svarsmaterialet. Eftersom jag varit i samma sits 
som de intervjuade själv och även kunnat relatera till de frågor som ställts kan det ha påverkat hur  
jag analyserat och tolkat deras svar. Detta ser jag dock inte som något negativt utan mer att det gett  
mig en djupare förståelse för deras åsikter och reflektioner.

Eftersom insamlingen av materialet gjordes i samarbete med en annan studie delades intervjuerna 
upp mellan mig och min kollega, vilket innebar att jag gjorde tre intervjuer och min kollega tre. 
Detta  kan ha haft  viss påverkan på reliabiliteten,  men då samma typ av frågeformulär  använts 
genom intervjuerna anses dess effekt på det empiriska materialet vara låg. Det lyfts dock fram här 
och har varit i åtanke under analysprocessen.

4.7 Etik

I enlighet med Vetenskapsrådet genomfördes intervjuerna efter deras forskningsetiska riktlinjer och 
regler (Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att uppnå en hög reliabilitet och förtroende för mig som 
intervjuare. Stor vikt har lagts vid att bevara soldaternas anonymitet och integritet och även om 
ingen av intervjufrågorna berört direkta känsligheter kring rikets och soldaternas säkerhet kan vissa 
ställningstagande vara känsliga för  individen ifall  de inte förblir  anonyma. Därför  har  en strikt 
anonymitet  eftersträvats  för  att  undvika  konsekvenser  för  intervjupersonerna  (Regel  5  &  6). 
Samtycke till intervjuerna gavs av samtliga intervjupersoner och även samtycke till att intervjuerna 
spelades  in  på  diktafon  (enligt  Regel  2).  Intervjupersonerna  informerades  även  om  att  den 
information som de delgivit enbart skulle behandlas av mig och att deras anonymitet skulle bevaras, 
samt att studien inte skulle användas i kommersiella syften och inte heller har någon koppling till 
Försvarsmakten (Regel 7 & 8). Det sistnämnda ansåg jag vara av stor vikt eftersom jag strävade 
efter att ge soldaternas förtroende för att den information som de gav till mig inte skulle kunna 
användas  emot  dem  i  tjänsten  på  något  sätt  utan  att  studien  gjordes  enbart  i  ett  civilt  syfte.
Soldaterna informerades innan intervjun om studiens syfte och dess kopplingar till socialpsykologin 
samt hur arbetet med studien är upplagt (Regel 1). De blev införstådda i att de när som helst kunde 
välja att inte svara på en fråga samt att de även kunde välja att avbryta intervjun utan att behöva 
avge något skäl för det. (Regel 3 & 4).
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5. Resultat

5.1 Analys och tolkning

Som före detta militär har jag haft en stor förförståelse för hur soldater kan förväntas svara och 
reflektera över de ställda frågorna men detta ser jag inte som något negativt utan snarare positivt. 
Det  ger  mig  en  insikt  i  deras  resonemang  och  formuleringar.  Soldaterna  svarade  väl  på 
intervjufrågorna och var reflexiva i sina formuleringar och svar.

Utifrån det empiriska materialet  har  en analys och tolkning gjorts  där det  för  syftet  intressanta 
identitetsbegreppet konceptualiserats. Under arbetets gång har det i analysen vuxit fram ett antal 
teman. Dessa teman är relaterade till varandra och utgör tillsammans den militära identiteten hos 
soldaterna:

- Ideal och verklighet

- Ideal och självbilden

- Synen på sig själv som soldat

- Skiftet mellan det militära och det civila

- ”Andersson” eller ”Erik”?

- Anpassar återberättandet för civila och anhöriga

- Order som ”tagit emot”

- Att riskera livet 

Ideal och verklighet

Vilken  bild  har  allmänheten  av  soldater  och  hur  väl  stämmer  denna  bild  med  verkligheten?
På film, tv och i böcker finns det otaliga exempel på soldater, krigare, hjältar och hjältinnor och alla  
har vi säkert någon hjälte eller militär som vi kan beskriva från minnet, vare sig det är någon vi ser 
upp  till  eller  avskyr,  och  oavsett  om  vi  har  egen  erfarenhet  av  det  militära  eller  inte.
På samma sätt förväntas soldaterna också ha ”idoler” eller ideal som de hört och sett hos andra, 
civila som militärer i sin omgivning, eller som de själva kan jämföras med. Intressant för detta tema 
är att se vilka idealen är och hur soldaterna förhåller sig till dem. IP1 menar att ideal spelar roll för  
bedömningen av svenska soldater: ”Jag tror att ibland jämförs man med ideal väldigt ofta, speciellt 
som svensk soldat.” Men enligt soldaterna har ofta allmänheten en felaktig bild av hur svenska 
soldater är och enligt dem beror denna felaktiga stereotyp på medias framställning av militärer,  
främst  i  amerikanska  filmer  och  tv-serier.  Oftast  framställs  ”supersoldaten”  som en hjälte  med 
egenskaper som orädd, stor, stark och i princip odödlig. Supersoldaten är en ensamvarg som slåss så 
länge det krävs och ger inte upp oavsett oddsen.

Även fast det krisar så fortsätter de framåt, även fast det smäller och skjuts runt omkring dem så fortsätter  

de liksom, olyckor händer liksom, kamraten är sårad, de sväljer ju bara och gör det bästa av situationen, de  
leder... fast... under stridens hetta så fortsätter folk att leda. (IP5)
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Och sen att det är den här hjälten, att man ser det klassiska ”spring inte dit och gör det”, och de svarar, ”nej  

men jag måste rädda dem”. Och så springer de och gör det. Att de är lite ensamvarg på något sätt. T.ex.  
Rambo, som springer iväg och blir hjältar. (IP2)

Denna fiktiva bild grundar sig möjligen i att många civila saknar insikt och/eller har ett ointresse för  
militären vilket gjort att de anammat en konstgjord syn på soldater. Denna syn, eller stereotyp, får 
sedan stå modell även vid mötet med svenska soldater, trots att bilden kanske helt är konstruerad av 
militära förebilder från film och tv.  
Enligt Schoem (1991) uppstår stereotyper när personer är oförmögna eller obenägna till att ta till sig 
all information som de behöver för att göra en rättvis bedömning av människor eller situationer. 
Detta  skulle  kunna  vara  förklaringen  till  varför  soldaternas  civila  vänner  har  den  bild  de  har 
eftersom de finner informationen på egen hand genom tv, film, böcker och. 

Rätt så mycket utav det som är på film funkar inte att göra på riktigt, i 9 gånger av 10. Om man då 
skulle t.ex. säga, ’spring inte dit, för att vi håller gruppen här’, och någon skulle sedan springa iväg?  

Då sabbar man för hela gruppen, sedan är det kört. Men det med att kunna slå på och av, det vet jag  
inte om folk tänker på som civila, men det tror jag man måste kunna för att bli en bra soldat. (IP2)

Att de är tuffare och mer hjältemodiga än vad de är. Jag skulle inte säga att vi inte är hjältemodiga,  
men  de  har  en  tuffare  jargong,  en  överskattad  bild.  I  Sverige  framför  allt  så  har  vi  en  liten 

nedvärderande bild skulle jag säga, av soldater. Om man tänker en soldat och en svensk soldat, så tror  
jag att spannet är väldigt olika. Jag tror att en civil människa ser på en soldat… en man som aldrig blir 

rädd, Navy Seals-stuk som aldrig stupar och så. Man ser i alla Commando-filmerna, och så.” (IP1)

De intervjuade soldaterna verkar besväras av denna felaktiga bild som de tycker att civila har av 
dem soldaterna och de vill förklara för sina civila vänner hur den svenska militären skiljer sig från 
de amerikanska stereotyperna. De accepterar inte att deras vänner har en egen felaktig bild som 
sedan appliceras på dem. Istället vill de ”rätta” till de civilas bild av hur svenska soldater faktisk är.  
Detta gör soldaterna genom att  definiera  om situationen för de som finns i  deras närhet,  deras 
signifikanta andra, hur den svenska militären skiljer sig mot deras stereotypa bild. IP2 berättar: ”Ja, 
man får förklara, att det är fred i Sverige och man utbildar och tar det lugnt. Man dödar inte barn till 
frukost liksom.”

Ideal och självbilden

Det amerikaniserade och mediainfluerade soldatidealet delas till en viss del av soldaterna själva, 
men de kompletterar resonemanget med att det förändrats sen de tog anställning i Försvarsmakten. 

Jag vet ju hur jag tänkte. Man såg ju de amerikanska filmerna, skjuter från höften, lite Rambo. Då 
tänkte man ju att så är en soldat, en riktig krigare. Sen när man faktiskt kom hit så är det ju inte riktigt  

så verkligheten ser ut. Den civila uppfattningen, den jag hade innan, är inte riktigt samma. (IP3)

I och med att soldaterna själva utbildats i det militära och lärt sig hantera vapen och samarbeta i 
grupp har nya ideal vuxit fram som ersatt dem som de hade innan. Mycket fokus har gått ifrån den 
individuella hjälten till att istället se till hela gruppens förmåga. Att vara ett verktyg som enbart ska 
strida och döda tonar soldaterna ner och lyfter istället fram att det är fråga om människor som är 
måna om att hjälpa andra, även i situationer då det kan innebära risk för deras egna liv.
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Jag tycker det är bra att man kan se att vem som helst kan vara militär. Vi åker inte ner och skjuter  
människor. Vi är vanliga människor bara att vi bär uniform ibland. Det tycker jag är viktigt att man ser  

det. (IP3)

Inte efter den litteraturen jag har läst eller vad jag har sett, så ser jag inte den perfekta soldaten som en  

hjälte.  Den perfekta soldaten  är  mänsklig.  Han är  en människa som är  villig  att  sätta  sitt  liv till 
förfogande för att hjälpa andra människor. Det är den största respekten en soldat gör, den personen vill 

hjälpa, han är ingen stridspitt som bara vill döda och skjuta hej vilt. Utan han vill faktiskt hjälpa, på  
det bästa möjliga sätt han kan. Och han vill vara, han gör det för utmaningen. Han tycker inte om att  

sitta still utan vill göra grejer och vill göra nytta. (IP1)

Den tidigare idealbilden som soldaterna i viss mån delade med allmänheten har enligt dem själva 
bytts ut mot en mer verklighetsförankrad syn. Den utbildning och de erfarenheter som soldaterna 
tagit fasta på under sin tid i det militära tycks ha förändrat deras syn på sig själva och på militären,  
och  gett  dem  större  insikt  om  vilka  egenskaper  som  är  värdefulla  och  eftersträvansvärda.

Synen på sig själv som soldat

När soldaterna ska beskriva sig själva har de en ödmjuk framtoning. De slår sig inte för bröstet utan 
är försiktiga med vilka förmågor och egenskaper de har. IP5 benämner till exempel sig själv som 
”medelsvensson  i  Armén”  och  att  han  är  en  ”medelmåttig  soldat”.  Vid  personliga  egenskaper 
beskriver  de  sig  som:  öppna,  sociala,  ödmjuka,  hjälpsamma,  måna  om  sin  fysik,  bra  på  att  
tempoväxla och strävar efter att gruppen ska lyckas. Det blir uppenbart att de inte strävar efter den 
”Rambobild” som de sagt att de tycker att allmänheten har. 

Man behöver inte var en soldat som är en maskin, utan här finns människor av alla dess slag, alla dess 

typer. Jag är väl mer den här sociala personen som ser efter andra. Kollar hur det är med alla, försöker  

hjälpa på bästa möjliga sätt. Så jag försöker att se mig själv som en hjälpande människa. Och en  

människa som bryr sig mycket. Och det är den typen av soldat jag vill vara också. Vara den soldaten  

som offrar lite av mig själv för att göra det bättre för andra. (IP1)

Samtliga säger sig ha utvecklats sen de tog anställning i Försvarsmakten. Både som soldat och som 
människan. IP2 och IP6 anser sig båda ha blivit bättre på att ta hand om sig själv och att ta ansvar. 
Andra förmågor som soldaterna anser sig ha utvecklat är bättre självkänsla, struktur, empati och 
mognad. IP1 menar att ”Man blir vuxen, skulle jag säga. Det är en sådan process. Man lär sig att ta 
ansvar. Att ta hand om sig själv, och andra” och IP5 att ”Jag har blivit mer säker på mig själv. Jag 
skäms inte för att göra fel längre, det kunde jag göra förut.”

Eftersom militären är en unik arbetsplats på så sätt att man inte enbart utbildas och arbetar ihop med 
personer från olika bakgrund utan även tvingas att leva och samarbeta intimt med dessa blir det 
påtagligt att det kan bli krävande för soldaterna. 

Vi är så mycket olika människor här, från vem man är till vad man har för åsikter, det är så blandat.  

Man lär sig att vara med andra människor, man lär sig hur folk reagerar. Att man kanske inte alltid 
behöver uttrycka sig, utan ibland kanske man ska hålla saker för sig själv. (IP3)

Jag har lärt  mig att ta mycket mer ansvar. Mycket bättre  på att  planera och styra upp saker.  /…/
När man lever så tätt så blir det mycket bråk och tjafs till en början, innan folk känner varandra. Man 

har blivit bättre på att ta tag i sådant och sätta sig ner med de man inte gillar så mycket, och prata och  
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komma överens.” (IP2)

Denna ”påtvingade” diplomati soldaterna emellan kan antas vara mycket stärkande, dels för dem 
själva  som individer  men  också  för  att  stärka  gruppsammanhållningen.  Detta  är  en  del  i  den 
institutionaliseringsprocess som soldaten genomgår under sin första tid i militären, den tid då störst 
förändringar sker och då soldatens militära identitet formas och utvecklas. Detta görs troligtvis på 
bekostnad av den civila identiteten som då får mindre utrymme och tvingas ge plats åt den militära. 
Detta kan påverka övergången mellan det militära och det civila när soldaten inte är på arbetet.

Skiftet mellan det militära och det civila

Här redovisas hur skiftet mellan det civila och det militära hanteras av soldaterna. Behöver de ens 
skifta eller behåller de samma identitet på jobbet och hemma? 

I början så var det större. Det var svårare att skifta mellan de två olika rollerna. Då tog man med sig 

mycket hem. Det märkte de nära och kära, ”varför har du blivit så strikt? Varför säger du så där för? 
Varför gör du så där?”. Det blev att man inte kunde hantera det, nu när man har varit här ett tag så  

känner man att man kan hantera det. (IP1)

Men mycket av mitt civila jag är soldat-jag, det är inte så mycket skillnad. När jag är civil så får jag  

lägga fötterna på bordet, slappna av och så. Det är nog den största skillnaden. (IP2)

De flesta av soldaterna anser att det för dem inte är någon större skillnad i förändring när de är på 
jobbet eller hemma. De som kände att det fanns en skillnad i början när de kom hem upplever inte 
att det är så i lika stor utsträckning längre. Antingen för att de själva hittat en balans eller genom att  
deras anhöriga vant sig. IP1 beskriver denna acceptans: ”Just nu tror de nog att, jag tror att de har 
accepterat det hela. Jag accepterar att folk har börjat plugga, och de har accepterat att jag gör det 
här”. 

Detta innebär däremot inte att skiftet hos samtliga är helt smärtfritt. En av dem som själva säger att  
det är svårt att göra en skillnad eller som ger en antydan till det är IP3 som vid tillfällen utanför 
jobbet  har  mött  personer  som påtalat  att  ”Jag  såg  direkt  att  du  var  militär,  jag märkte  det  på 
hållningen”.  IP3  upplever  dessutom  att  den  envishet  och  “tjurskallighet”  som gynnar  henne  i 
tjänsten skapar en viss belastning i det civila eftersom hon har svårt att ”ge sig” ibland och det 
irriterar personer i hennes omgivning. Kanske ett tecken på att hennes militära identitet följer med 
hem? Liknande subtila svårigheter att hantera skiftet mellan det militära och civila återkommer på 
flera ställen i materialet. Om därför varken IP4, IP5 och IP6 säger sig ha något problem med att 
”växla” mellan jobbet och hemmet, så tycks IP6 ändå blivit  så pass påverkad av jobbet att  det 
påverkar honom privat: ”Man blir ju lite ändrad av att jobba alltså. Det... det har jag märkt mycket 
när jag umgås hemma med mina — mmm — kompisar också” (IP6). Likaså för IP1 tycks det civila 
och militära flyta samman. ”Men mycket av mitt  civila jag är soldat-jag, det är inte så mycket  
skillnad.” (IP1). 

Även IP2 tycks ha svårt med distanseringen från jobbet men är smått motsägelsefull eftersom han 
kommer med två olika påståenden

Det är ju ofta man tar med sig jobbet hem, som man sitter och tänker på det. Speciellt efter att jag har  
blivit fysansvarig − då kan jag sitta och planera fyspass hemma och planera. Det är ju jobbrelaterat. Så 

det blir lätt att man fastnar med tankarna från jobbet.” (IP2) 
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Så  när  jag  är  hemma  så  är  ju  jag  lillebror.  Så  det  är  två  helt  olika  världar.  Jag  kommer  ihåg  
Regementets dag, när mina föräldrar kom och tittade och mina föräldrar tittade i skåpen och allt ligger  

perfekt, vikt, inrättat. Och då fick man frågan ”varför ser det inte ut såhär hemma?!” (IP2)  

Givetvis är det en påfallande skillnad mellan vardagen i det militära och i det civila, och IP2 har 
redan sina etablerade rutiner hemma hos sina föräldrar, men det är ändå intressant att han bara  
skiljer mellan sitt civila och militära utåt sett med att falla in i sin lillebrorsroll när han är hemma 
men samtidigt sitta med sina militära arbetsuppgifter! Är verkligen IP2 så distanserad som han 
hävdar?
De flesta soldater anser att de har lätt för att skifta mellan jobbet och hemmet men frågan är om 
detta verkligen är så säkert? Det tycks inte vara så att den militära identiteten stannar kvar vid 
grinden när soldaterna går hem för att vara lediga utan snarare att den följer med hem i vardagen 
och i olika grad påverkar den civila identiteten.

”Andersson” eller ”Erik”?

En av de mest uppenbara skillnaderna i mötet med det militära är användandet av efternamn, och i 
ytterst få andra sammanhang tillämpas detta utanför militären. Orsaken till att använda efternamnet 
är  antagligen  förankrat  i  de  traditioner  som  militären  har  och  säkert  även  en  del  i 
institutionaliseringsprocessen men en logisk förklaring kan faktisk vara att det är så enkelt att det är 
vanligare  att  personer  har  samma  förnamn  än  efternamn.  Eftersom  militären  är  en  plats  av 
ordningen  där  order  och  direktiv  förväntas  ske  med  minimalt  missförstånd  underlättar  det  för 
verksamheten  om  samtliga  individer  har  ett  unikt  tilltalsnamn.  Men  oavsett  anledningen 
förekommer efternamnsanvändandet och det är för många synonymt med det militära. Hur reagerar 
då soldaterna om de tilltalas med sitt efternamn utanför jobbet och sitt förnamn på jobbet? 

Det är någon gång som jag har varit med jobbkompisar som har träffat civila vänner och då har de  
presenterat sig med efternamn. Då får de lite blickar, och då kommer de på sig själva och då säger de  

sitt  förnamn istället. Det är ju en rätt så stor skillnad. Ingen i den civila världen använder ju inte 
efternamn. Här använder man ju bara efternamnet. (IP2)

På frågan om det skulle kännas konstigt ifall anhöriga och civila tilltalad dem med efternamn och 
befäl och kollegor med förnamn tycktes det vara en splittring soldaterna. För vissa av dem ansågs 
det inte vara något problem alls och för andra skulle det vara ”väldigt konstigt”. 

Det skulle kännas väldigt konstigt. Det skulle det. Jag har inte riktigt tänkt på det förrän nu när du sa  

det. Det blir ju verkligen som en ny identitet. Tror det är väldigt sällan man hör sitt efternamn i det  
civila. (IP4)

Soldaterna  ansåg att  det  var  ”fel”  eftersom de  inte  var  vana  vid  det  och  för  att  de  associerat  
efternamnsanvändandet med sättet att kommunicera inom det militära, men här kan en antydan till 
distansering ses. Precis som soldaterna inte uppskattar att  bli  jämförda med de mediainfluerade 
idealen som allmänheten har och precis som de anser att de kan skifta mellan det militära och civila 
när de är lediga tycks det finnas en strävan till att skilja på jobb och nöje. Man använder efternamn 
på arbetsplatsen och förnamn privat. Punkt.

För de soldater som däremot inte såg det som ett problem med att bli tilltalad med efternamn av 
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anhöriga och vänner berodde detta delvis på att några av dem redan innan sin militära karriär hade 
tilltalats med sitt efternamn och därför inte känt av någon skillnad i samband med mötet med det 
militära, som IP exempelvis: ”Alla tilltalar mig med efternamn sedan innan. Jag hade aldrig svårt 
med det i försvaret, för att jag har blivit kallad för det sedan jag började skolan”, och även för IP2 
hade det varit likadant: ”jag har ju kallats för mitt efternamn i princip hela mitt liv. Av alla, av mina 
vänner. Så för mig har det inte varit något större problem”.

När det däremot kommer till  förnamn ansåg fyra av sex att  det  inte skulle  kännas konstigt  att  
tilltalas  av  befälen  med  förnamn.  Vad  detta  beror  på  kan  vara  olika  anledningar,  men  en  av 
soldaterna  (IP6)  förklarade  till  exempel  att  han  vid  en  tidigare  tjänstgöring  blivit  tilltalad  med 
förnamn.

Nej, utan... vi använde rätt mycket förnamn i, när jag var i Battlegroup'en [Nordic Battle Group]. För 

då var det ju, det var ju på en helt annan nivå då vet du, det var ju inte värnpliktiga som precis har  
ryckt in utan alla har gjort värnplikten. (IP6)

Nej.  Det  är  ju,  jag  ser  fortfarande bara  namnet  som ett  namn.  Sen,  om de  [befälen]  kallar  mig 
någonting, eller säger mitt förnamn eller mitt efternamn eller mitt mellannamn eller, det hade inte 

spelat någon större roll. (IP5)

Nej, men jag känner att om ett befäl skulle ropa ut mitt efternamn och säga vad jag ska göra så har det  

lite större slagkraft. Så är det ju. Men om jag skulle bli tilltalad vid förnamn kanske jag skulle reagera, 
men inte mer än så. (IP1)

Det  tycks  därmed  vara  mer  anmärkningsvärt  att  som soldat  bli  tilltalad  med efternamn privat 
utanför jobbet än att bli tilltalad med sitt förnamn på jobbet. Det förefaller dock rimligt att det är så 
med tanke på att förnamnstilltal är normen i vårt samhälle och att det snarare är en regel än ett 
undantag att man presenterar sig med förnamn istället för efternamn. Därmed är det intressant hur 
soldaterna identifierar sig så pass starkt till sitt efternamn efter en längre tid i det militära. Detta  
kommer jag att knyta an till Goffman och hans teorier kring totala institutioner i diskussionskapitlet.
Tills vidare är det intressant att se hur en fortsatt distansering mellan det civila och det militära 
tycks finnas hos soldaterna, även om den inte är signifikant. Soldaterna är ändå måna om att det är 
skillnader mellan det militära och civila och det verkar som att gränserna där emellan inte helt kan 
suddas ut. Vilka konsekvenser skulle det ha ifall ingen skillnad gjordes på det militära och civila? 
Hur skulle civila hantera det ifall de fick en fullständig inblick i den militära verksamheten och fick 
ta  del  av  soldaternas  upplevelser  från  utbildningar  och  övningar?  Är  det  eftersträvansvärt  för 
soldaten att förmedla allt det som sker i det militära för de civila utanför?

Anpassar innehållet vid återberättande för anhöriga och civila

Ett annat konkret exempel på hur intervjupersonerna hanterar glappet mellan det militära och det 
civila  handlar  om hur  de  berättar  och  talar  om sina  upplevelser  i  det  militära  för  vänner  och 
anhöriga. Är vissa av upplevelserna så pass annorlunda från det civila livet att soldaterna känner att 
de måste anpassa dem vid återberättandet? Försköna för att inte ge ett dåligt intryck eller spä på för  
att verka extra tuff inför kompisarna? 

På den direkta frågan om soldaterna väljer att försköna sina militära upplevelser vid återberättande 
för anhöriga och civila vänner svarade majoriteten ”nej”, men med tillägget att de anpassar sina 
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berättelser för att göra sig bättre förstådda. Detta är en viktig skillnad. De flesta av dem anpassar 
inte sina berättelser för att utelämna obehagliga eller jobbiga upplevelser utan för att de känner att  
den verksamhet som de håller på med helt enkelt är för komplicerad för att ocensurerat förmedla.  

I största möjliga mån så försöker jag återge precis som det var, men om man pratar och samtidigt  
märker att de inte riktigt förstår då anpassar man berättelsen så att de förstår vad man menar. (IP4)

Jag märker att man måste anpassa, annars så förstår de inte. Speciellt om det sitter blandat med civila  
och militärer, så sitter de civila som om man skulle prata afghanska, eller något annat språk. Sen får 

man dra hela historien, fast anpassa den. Och då får man ett ”okej, det lät jobbigt.” (IP3)

Här är det lämpligt att tillägga att soldaternas huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar en stor mängd 
teknisk utrustning vilket kan antas påverka den terminologiska nivån i deras upplevelser. För den 
oinvigde kan även ett allt för tekniskt civilt samtal vara nog svårförståeligt så det förefaller rimligt  
att  anta  att  det  är  på  motsvarande  sätt  här.  IP5  summerar  sin  syn  på  denna  problematik:
”hur mycket jag än vill förklara och berätta så skulle de inte riktigt kanske förstå”. 

En av soldaterna som faktiskt ändrar och förskönar sina berättelser är IP2 då han återberättar för sin 
farmor. Han väljer då att tona ner ifall något varit jobbigt: ”Så att de inte blir upprörda ’hur kan de 
göra så mot er?!’, man vill inte ge en hjärtinfarkt. Då drar man ju ner på det”. Han fortsätter sedan 
med ett tidigare exempel i samband med en övning.

”Vi hade någon fångövning när vi gjorde lumpen där vi stod i 12 timmar och fick musik upprepat hela 
tiden. Farmor fick höra om det och då sa jag att vi stod i två timmar och det var inte så jobbigt. Jag  

ville inte att hon skulle gå i taket.”

IP2 förklarar även att han censurerar medvetet för sina vänner för att undvika ifrågasättande frågor 
”Annars kan man få höra ’hur kan du jobba med det där, hur kan du tycka det är kul?’ Det blir 
mycket sådana frågor”. Detta är ett intressant ställningstagande av IP2 som han i princip är ensam 
om bland de intervjuade soldaterna. Varför han väljer att försköna sitt återberättande för sin farmor 
och vänner kan förefalla naturligt till en början men är intressant då det tycks vara för att inte ge en  
dålig bild av sig själv som soldat och kopplar åter igen an till tidigare teman där soldaterna ställs 
mot allmänhetens bild av militären. När soldaten genomfört utbildningsmoment eller övningar där 
verksamheten liknat den stereotypa bilden tycks återigen en strävan uppstå för att distansera och 
visa  på  att  svenska  militären  är annorlunda  från  den  mediala/amerikanska  genom att  förändra 
berättelserna. Detta är intressant och jag kommer att analysera och diskutera detta mer i detalj i  
diskussionskapitlet.
Förutom IP2 väljer även IP6 att anpassa sitt återberättande på ett sådant sätt att han förskönar sina 
berättelser för att inte för att ge en dålig bild av sig själv och militären.

Har soldaten utfört en order som ”tagit emot”?

För  att  knyta  samman till  tidigare  teman  om skiftet  mellan  den  militära  och  civila  identiteten 
handlar detta temat om ifall soldaten någon gång fått en order som de egentligen inte velat utföra, 
av olika anledningar. Det kunde handla om vilken order som helst och det var fritt för soldaten att  
själva välja vilken nivå det låg på. Hos samtliga soldater var ordern i samband med utbildning i  
Sverige, och innebar till exempel ansträngande träning nattetid eller bevakningsuppgifter vintertid. 
Trots att majoriteten av de intervjuade soldaterna fått order om att utföra vissa uppgifter som de inte 
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varit motiverade till för stunden har de ändå genomfört dem. Ingen av soldaterna har vägrat en order  
”för att de inte haft lust”, utan samtliga säger sig ha utfört dem även om de inte vid tillfället kunnat  
se något egentligt syfte. 

”Inte här. Jag har aldrig ställts inför så svåra val, utan det kan vara att putsa kängor, eller kör bilen dit.  
Mer sådana saker. Oftast har det varit att alla ska till den punkten, så ska alla med, strunt samma om ni 

ska bära in den sista personen. Det har inte varit några svåra ordrar att följa.” (IP3)

”Man är så ingrodd i systemet att om man inte lyssnar på sin chef, då blir det oftast fel. Du får tycka  

vad du vill om ordern, men det finns oftast en baktanke med ordern.” (IP1)

Det finns  en synbar  lojalitet  hos soldaterna som motiverar dem till  att  utföra uppgifter  som de 
egentligen inte kan se något syfte med vid ordertillfället, men de utför den ändå med en tillit till att 
befälen har ett syfte och ett långsiktigt skäl till utfärdandet. IP4 har fått en order som han egentligen 
inte velat utföra och han upplevde den som ”korkad”. Trots detta genomförde han den eftersom den 
gavs av ett befäl med högre rang (auktoritet) och för att han ansåg att den som ger ordern alltid har  
en god baktanke; att det finns ett skäl och anledning till att den ”jobbiga” ordern ges. Han säger att 
han lärt sig att inte ifrågasätta: ”För att han har den auktoriteten. Oftast, det finns oftast en ganska 
god baktanke med ordern. Det kan ju behöva röra sig om saker som man själv inte vet om liksom, 
säkerhetsskäl”. IP5 motiverar på liknande sätt sin lojalitet till order med att han frivilligt sökt sig till 
militären och att han vill testa sig själv samt att det därmed finns en anledning till att följa de order  
som ges. 

Något som är genomgående för alla soldaterna är att de tycks självklart för dem att de inte skulle ha 
vägrat en order och de förefaller ibland som att de inte ens verkar ha reflekterat över detta. Viktigt  
att ha i åtanke här är att den verksamhet som bedrivs här hemma faktiskt sker i fredstid och då 
mestadels i utbildningssyfte, vilket troligtvis betyder att karaktären på order som ges här är av den 
naturen att de inte innebär extrema ställningstagande hos soldaterna. På frågan om det finns någon 
order som de skulle kunna vägra ger soldaterna framför allt exempel på olika scenarion i samband 
med  utlandstjänstgöring,  till  exempel  i  Afghanistan,  och  brott  mot  mänskliga  rättigheter  eller 
kränkningar.

Man tänker ”varför ska jag göra detta?”. Men sen får man tänka att man gör det av en anledning. Nu 
har jag inte varit på mission utomlands, så jag har aldrig ställts inför situationer där jag har behövt ta 

en annan människas liv, så svåra grejer har jag inte fått order om, än. (IP2) 

Eftersom jag inte varit någon sådan situation... än. Men... ja, de enda alltså, rent juridiskt, den enda  

ordern  man  har  rätt  att  vägra  är  ju  liksom  de  som  bryter  mot  de  mänskliga  rättigheterna, 
Genèvekonventionen, de har bestämmelser, det är ju då man får fundera lite på vad man håller på med.  

(IP6)

Kan dessa uttalanden ses som att soldaterna ändå har reflekterat över att det i extrema situationer 
faktiskt kan finnas order som de kan vägra? Citaten tycks indikera det eftersom de ursäktar sig med 
att  de inte ställts inför de valen ännu och därför inte vet. Detta får dock ses som ett försiktigt 
antagande men jag tycker ändå att det visar på indikationer.
Däremot finns det  ändå tendenser till  att  soldaterna sätter  i  system att  order ska följas oavsett.
IP1 beskriver förhållandet mellan soldat och befäl:  ”Närheten mellan befäl och soldat har aldrig 
varit så nära som nu, när det är anställd Försvarsmakt. /…/ Man kan skoja med sin officer, man kan 
prata med sin officer. Man kan ha en öppen konversation”.  Den amerikanska stereotypa soldaten 
följer order blint och står rakryggad oavsett situationen, men den svenska soldaten är mänsklig och 
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kan resonera med sina befäl.  Soldaterna kan vara kollegor med sina befäl men måste samtidigt 
kunna ta emot order utan att ifrågasätta och utföra dem. Detta är motsägelsefullt.  

Jag har aldrig ordervägrat. Om man får en order man inte vill utföra, och det man bör göra i en sådan 
situation är att utföra ordern, sen gå och prata med någon om det. Speciellt när det är flera stycken.  

Om plutonchefen skulle ge mig en order inför de andra och jag hade vägrat inför gruppen, så hade det 
ruckat om i systemet ordentligt. (IP2)

Återigen märks det en ovilja till att vilja gå emot normen och ifrågasätta det ”självklara”. IP2, som 
arbetar som gruppchef, påtalar här sin ovilja till att inför sin grupp ifrågasätta sina ingångsvärden 
eftersom det hade ”ruckat om i systemet ordentligt”. Vad är det han räds för inför gruppen och vad 
motiverar denna lojalitet?

Oviljan att vägra utföra en order tycks vara genomgående hos samtliga soldater även om de påpekar 
att vissa situationer och scenarion skulle kunna få dem att ifrågasätta och till och med vägra, men att  
det då gäller vid kränkningar eller brott mot mänskliga rättigheter. Om lojaliteten mot auktoriteten 
är så pass stor hur långt är då soldaterna villiga att gå i bevarandet av den militära hierarkin? Är de  
villiga att gå så långt att de får betala det ultimata priset, sitt liv?

Att riskera livet

Även om det för många kan tyckas vara en självklar fråga att som soldat reflektera om en order är 
värd att riskera sitt liv för kändes det ändå som att en huvuddel av soldaterna inte hade funderat  
mycket kring detta. Det kan givetvis bero på en hel del olika anledningar men för de flesta, som 
exempelvis IP4, tycktes frågeställningen vara för avlägsen: ”För mig känns det ganska avlägset. 
Svårt att svara på”.

På frågan om de skulle kunna utföra en order som i värsta fall skulle innebära stor fara för deras  
eget liv svarade fem av sex ”ja”. Samtliga fem gav exemplet att det kunde vara möjligt  om de 
befann sig i en stridssituation utomlands (exempelvis Afghanistan där Sverige har en utlandsstyrka, 
IP6). Två av dem gav också exemplet att viljan till att undsätta och rädda en skadad kollega skulle  
motivera dem till att riskera sitt liv.

Det skulle vara om man har varit med en grupp rätt länge och det skulle vara så att man kan få tillbaka 
personen. Det är något man måste ställas för där och då. Det är jättestor skillnad att sitta och tänka på 

det när man är här och jämföra när man är ute och där det händer något. Det är rätt svårt att säga. (IP2)

Det beror på. Om det skulle vara ”bara för att” så då vet jag inte riktigt om jag skulle vara beredd på 

det. Men om det skulle vara på exempelvis en mission, om det skulle vara något väldigt viktigt eller  
om jag vet att mitt liv skulle rädda andras liv, eller någon jag tycker om eller älskar, så är det en annan 

sak. (IP3)

Den soldat som inte svarade ”ja” behöver nödvändigtvis inte antas vara ovillig till att riskera sitt liv  
för en annan soldat i motsats till sina kollegor, men däremot är det intressant att soldaten inte gav 
något exempel på frågan eller tycktes ha reflekterat mycket över att en sådan situation skulle kunna 
uppstå.  Därutöver  svarade  två  andra  soldater  att  de  inte  hade  reflekterat  eller  funderat  över 
scenariot.
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5.2 Sammanfattning av analys
Syftet med tematiseringen av det empiriska materialet var att försöka konceptualisera begreppet 
militär identitet. Vad är egentligen en militär identitet och hur formas den? Vilka attribut har den 
och hur upprätthålls den?

En återkommande egenskap som märks hos soldaterna är effekten av den institutionalisering som 
de genomgått i samband med anställningen i Försvarsmakten. Den tycks upprätthålla mycket av 
deras synsätt på militären, dess normer, värderingar och i stor mån även deras egen synsätt på sig 
själva.  När  civila  och utomstående har  en felaktig  eller  överdriven bild  av soldater  och militär 
verksamhet anstränger sig soldaterna själva för att ändra på denna uppfattning och det förefaller 
viktigt för dem att de framställs på rätt sätt, att den inte framställs negativt utan mer mänskligt och  
distanserat från amerikanska och mediainfluerade stereotyper av militärer. Detta samtidigt som de 
upprätthåller den starka hierarki och konformitet som för de flesta är synonym med det militära. Här 
är det alltså fråga om ett glapp mellan hur de framställs och hur de vill framställas. Detta glapp, eller 
diskrepans i förhållningssätt, kommer att diskuteras i efterföljande diskussionskapitel.
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6. Avslutande diskussion

6.1 Resultatet i skenet av teorin

Syftet med uppsatsen var att med hjälp av intervjuer med soldater få ett grepp kring den militära 
identiteten, hur den skapas och upprätthålls och om de uppstår konflikter mellan den och den civila 
identiteten hos soldaterna. Hur hanterar soldaterna sin vardag med stereotyper, värderingar, civila 
och militära identiteter och order? Dessa var mina ursprungliga frågor och de har jag i viss mån fått 
svar på. 

Det tycks inte bara vara den civila allmänheten som har en stereotyp bild av hur en ”supersoldat” 
ska vara. Soldaterna berättar själva att de också i viss mån kan jämföra sig med idealen, men att de 
har ändrats sedan de tog anställning i Försvarsmakten. Istället har de ideal, som de tidigare delade 
med allmänheten, bytts ut mot andra (för dem) mer verklighetsförankrade och som de nu ser upp till 
och strävar efter.  Efter att ha börjat arbeta som militär har soldaterna fått nya ideal att se upp till 
och eftersträva. De gamla heroiska hjälteidealen har bytts ut mot nya. Att detta skett kan eventuellt 
vara en konsekvens av den institutionalisering som skedde i samband med deras möte med det 
militära och som fortlöpande förmedlar en idealistisk bild av vad som förväntas och vad som inte 
gör det. Enligt Goffman (1983) ger många institutioner sina medlemmar en möjlighet att leva upp 
till en modell och ett ideal för hur man uppträder och denna modell upplevs då överensstämma med 
personens intresse. Soldaterna kan därmed antas ha anammat de normer och ideal som institutionen 
(Försvarsmakten) använder och ersatt sina gamla civila ideal med dessa nya i konstruktionen av 
deras militära identitet. Försvarsmakten blir något som de kan identifiera sig med och känna en 
motivation och yrkesstolthet för (Goffman, 1983). 
Woodward och Jenkings studie (2011) av brittiska soldater tyder på liknande sätt att de egenskaper 
som bidrar till en militär identitet är de som är inlärda och att processen av träning inte enbart är 
kompetensutveckling  utan  även  en  omvandlande  handling  för  soldaten;  likaså  är  den  militära 
identiteten konstruerad genom handlingar och gärningar.

Flertalet av de intervjuade tyckes vara måna om att visa på en distansering från jobbet när de var 
lediga, och att de då ”återgick” till sin civila identitet, för att sen växla tillbaka när de var tillbaka i  
tjänsten. Emellanåt verkade det dock vara svårt att skilja de två åt och fler tycktes därför lättare 
”trilla” tillbaka till sin militära identitet. Detta känns inte helt förvånansvärt då man får tänka på att  
anställningsformen inom det militära kräver en total närvaro, framför allt under grundutbildning och  
under  långa  övningsperioder,  samt  att  majoriteten  av  de  intervjuade  antingen  bor  på  eller  i 
anslutning till regementet där de arbetar.
Ingen större konflikt tycks dock uppstå mellan den militära och civila identiteten och soldaterna 
tycks snarare välja en stabil identitet att använda sig av, även i den civila vardagen.

På frågeställningen om huruvida soldaterna förskönar sina berättelser när de återberättare dem för 
anhöriga  svarade  en  av  dem  att  han  brukade  göra  det,  vilket  är  ett  mycket  intressant 
ställningstagande. Vill IP2 med detta mena att han inte vill ge en dålig bild av Försvarsmakten och 
sitt yrkesval? Gör IP2 ett antagande om att de i hans omgivning som han ska förklarar för kan 
komma att ha en negativ inställning till hans roll som soldat och representant för militären?  IP2 
tycks här varsebli en motstridig uppfattning hos sina signifikanta andra och känner sig tvungen att 
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omdefiniera situationen för dem för att undvika missförstånd och konflikt. Det är uppenbart att IP2 
besväras av tanken på att de som är betydelsefulla i hans närhet skulle ifrågasätta hans yrkesval och 
han väljer därför att aktivt omdefiniera situationen för dem genom att försköna sina berättelser till 
det bättre och därmed behålla balansen och situationen. Någonstans finns således ett behov hos 
soldaten att  upprätthålla  en positiv  bild  av sitt  yrkesval  och sin sysselsättning.  IP6 beskrev till 
exempel sig själv som en ”reklampelare för Försvarsmakten” och har man den bilden av sig själv 
och sin yrkesgrupp finns det starka skäl att vilja ge ett gott intryck utåt. Försvarsmakten är dessutom 
en förhållandevis kontroversiell arbetsplats som både har stöd och motståndare i samhället och en 
representant för Försvarsmakten har antagligen sina skäl att vilja visa upp sina bästa sidor.
Samhället, eller den generaliserade andra, påverkar hur vi tänker och hur vi agerar innan vi gjort 
vad och i det här fallet IP2 har alltså redan på förhand varseblivit hur han kan komma att uppfattas 
om  han  berättar  eller  beskriver  något  om  sig  själv  och  känner  att  det  går  emot  hur  den 
generaliserade andra skulle se på det. Därför ändrar soldaten sitt beteende med syftet att inte rubba 
balansen för normen genom att undvika att berätta om hur hemskt och jobbigt det är ibland på 
jobbet. Det finns alltså en form av ambivalens hos en av soldaterna och en strävan efter att vårda sitt  
spegeljag:  gå  emot  stereotyperna  när  han  jämförs  med  ”felaktiga”  ideal,  men  anpassa  och 
”försköna” när det blir för likt stereotyperna.

En tillit till att det finns ett syfte med en order är genomgående för samtliga som svarat och kan  
kanske tyckas vara naivt för en utomstående åskådare men samtidigt bör man ha i åtanke att detta är 
en fundamental del för att det hierarkiska systemet inom det militära faktiskt ska fungera. Studier på 
amerikanska militären har visat på att soldater rättfärdigar risktagandet i sina handlingar med att det 
finns ett värdigt syfte bakom (Titunik, 2008).
Ett organisationssystem som är uppbyggt kring order förutsätter ju att de följs och utförs, annars 
fallerar hela systemet. Ett befäl som utfärdar en order har antagligen fått en liknande order uppifrån 
och faller det på en punkt i kedjan fallerar hela länken. Syftet med en order är att någonting ska 
utföras, en arbetsuppgift, ett åstadkommande. Fullföljs inte ordern kommer inte arbetet att utföras 
och därmed har soldaten och dess grupp misslyckats. Skälet till motivationen ligger således inte i 
själva ordern utan vad den representerar; ett syfte och ett mål.

Individer inom en grupp med tät sammanhållning har  en högre strävan till  att  nå sina mål och 
misslyckas gruppen så identifierar sig individen med gruppens misslyckande och applicerar den på 
sin  egen  självbild  (Brown,  2000).  Denna  gruppsammanhållning  eller  Group  cohesion  (Brown, 
2000) motiverar således soldaten till att sätta gruppens intressen över sina egna och därmed undvika 
en  degraderad  självbild  som en  ordervägran  skulle  innebära.  Denna  gruppsammanhållning  blir 
dessutom starkare och tätare över tiden ju mer erfarenheter som soldaterna delar med varandra 
(Woodward & Jenkings, 2011).

Ingen av de intervjuade soldaterna anser sig ha ställts inför en order som de övervägt att vägra. Om 
detta är en konsekvens av rädsla för disciplinpåföljder eller deras egen vilja att genomföra sina 
order  undersöktes inte,  men eftersom det  högsta  straffet  för en disciplinförseelse är löneavdrag 
enligt lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m (SFS 1994:1811) är det mitt antagande att 
det  inte är eventuella disciplinpåföljder  vid ordervägran som motiverar soldaterna till  att  utföra 
order trots att de kanske egentligen kunde ha sluppit. Som svar på vilken typ av order de skulle 
vägra  tar  soldaterna  upp  exempel  som  kränkningar,  misshandel  och  brott  mot  Genevé-
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konventionen.
Således är order som uppenbarligen inte har något syfte mer än att framställa civil skada och/eller 
värdegrundsbrytningar  är  på  den  nivån  att  soldaten  skulle  kunna  tänka  sig att  ordervägra.
Har soldaternas institutionella värld blivit till  vad Berger och Luckmann kallar för en ”objektiv 
verklighet”? Institutionen finns där vare sig individen vill eller inte och kommer att finnas kvar vare 
sig  individen  förstår  syftet  med  den  eller  inte  (Berger  &  Luckmann,  2010). 
Kan man utifrån detta tänka sig att det rör det sig om en ganska hög toleranströskel som soldaterna 
sätter  för  sig  själva? Kan allting upp till  dessa kriterier  antas  vara ”ok” för  soldaten att  utföra 
eftersom de anser att det finns ett ”högre syfte”? Jag låter det vara mina egna antaganden och är 
försiktig med att dra den slutsatsen utifrån det empiriska materialet. Det har dock enligt Titunik 
(2008)  dokumenterats  att  stridshunger  och  otålighet  varit  dåliga  recept  för  disciplin  och 
orderlydnad,  vilket  som exempel  var  en  avgörande  faktor  till  romarnas  otippade  nederlag  mot 
karthagerna i Cannae år 216 f. Kr (Titunik, 2008). Inom Försvarsmakten finns det uppsatta regler 
för  vilka  värdegrunder  och  uppförandekoder  som soldaterna  krävs  följa  och  dessa  regler  är  i 
enlighet  med Genèvekonventionen  men även tillsynes  förankrade  i  våra  kulturella  normer  och 
etiska värderingar. Det finns en tydlig moralisk sida till soldaternas ställningstagande gällande vilka 
order som de skulle vägra och av vilka anledningar det skulle ske. Det är därför svårt att avgöra om 
det är soldaternas egen moral eller deras beordrade arbetsplikter som leder till att de anser att en 
order  av  missgynnsam natur  bör  utföras  eller  vägras.  De  är  dock  rimligt  att  anta  att  samtliga 
anställda soldater inom Försvarsmakten har en sund moral om andra människors välmående och en 
strävan till att vara hjälpsam. 

Huruvida det är nödvändigt eller lämpligt att en soldat anställd vid Försvarsmakten i Sverige ska ha 
reflekterat över vilken typ av order som skulle få dem att riskera sitt liv bedömer jag inte här. Men 
det kan ändå förefalla relevant att soldater reflekterar över det i dagsläget med tanke på Sveriges 
inblandning i fredsbevarande insatser i bland annat Afghanistan och det faktum att alla anställda vid 
Försvarsmaktens stridande förband förväntas tjänstgöra utomlands. Dock ställdes frågan oförberett 
och var antagligen oförväntad och svårbesvarad, vilket påtalades av IP2: ”Det är något man måste 
ställas för där och då. Det är jättestor skillnad att sitta och tänka på det när man är här och jämföra 
när man är ute och där det händer något. Det är rätt svårt att säga”.

Att ge sitt liv för att rädda eller skydda sina vänner och kollegor kan ses som den yttersta nivån av 
det som Auguste Comte kallade för altruism (Comte, 1891) (Altruism är motsatsen till egoism och 
innebär att  en varelse behandlar en annan varelse utan att  det gagnar dess eget intresse). Detta 
diskuterades även av Durkheim och det altruistiska självmordet (Durkheim, 1983). Att riskera sitt 
eget liv för en kollega och vän är troligtvis inte enbart  en altruistisk gärning eftersom det även 
innefattar  en strävan efter  att  uppnå gruppens mål  (Brown,  2000) och således innebär ett  visst 
”vinstintresse” för soldaten som sätter sitt liv på spel. Därmed kan även Social exchange theory 
(Brown, 2000) bindas till strävan att rädda sin kollega; det finns något att vinna på att undsätta sin 
kamrat utöver det logiska faktumet att personen tillåts vara vid liv ytterligare tid, nämligen det att  
gruppens styrka bibehålls och i stridens hetta är manskapet fulltaligt och användbart  (d.v.s. kan 
skjuta mot fienden).

Jämförelser  med  min  studie  och  studien  som  utfördes  av  Göteborgs  universitet  2009  på 
Försvarsmakten är ej möjlig eftersom mina intervjufrågor inte behandlat diskriminering. Därmed är 
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det  inte  helt  orimligt  att  diskriminering  kan  uppstå  som  en  följd  av  dålig  sammanhållning, 
ordervägran eller  oliktänkande hos  soldater.  Försvarsmakten i  likhet  med många andra  militära 
institutioner har sedan lång tid präglats av total mansdominans, pennalism och rigiditet, och har 
först på senare årtionden öppnats upp för kvinnor och uppmärksammat diskriminering  (Eriksson-
Zetterquist & Solli,  2011). Det känns därför inte helt främmande att tänka sig att tjänstgöring i 
Försvarsmakten (periodvis även kallat Krigsmakten) under större delen av 1900-talet har tett sig 
betydligt annorlunda än hur det är i dag.

Denna pågående förändring med ett traditionsbundet arv är troligtvis inte helt problemfri och en 
övergång från det ”gamla hårda” till det ”nya mjuka” är i min bedömning en faktor som kan skapa 
konflikter hos soldater. Mellan dem och inom dem.

Det  kanske  kan  förefalla  konstigt  att  en  stor  del  av  analysen  diskuterar  amerikanska  och 
mediainfluerade  stereotyper  och  samtidigt  jämför  resultatet  mot  en  studie  utförd  på  just 
amerikanska soldater (Titunik, 2008). Skälet till detta är delvis bristen på liknande studier utförda 
på svenska soldater men även för att dessa studier faktiskt tar upp liknande problem som de svenska 
soldaterna  möter;  nämligen  att  jämföras  med  påhittade  och  överdrivna  stereotyper  och  vilken 
självbild  soldaterna  har.  I  den  amerikanska  studien  diskuteras  jämförelsen  mellan  vilka 
soldatattribut som är eftersträvansvärda och vilka som inte är det och studien konstaterar att  de 
egenskaper  som  gör  en  ”bra  soldat”  inte  är  de  som  vanligtvis  gestaltas  inom  tv  och  film. 
Individuella, stridslystna hjältar som njuter av att döda sina fiender är inte lönsamma i någon militär 
organisation utan istället uppmuntras egenskaper som god kamratskap, lugn och lojalitet. (Titunik, 
2008). Likheter till detta tycker jag mig se även hos de svenska soldaterna som deltagit i min studie, 
hos flera av dem finns en ovilja att jämföras med de av generaliserade andra konstruerade ideal och 
soldaterna väljer därför att ta avstånd från stereotyperna och definierar om situationen. Detta för att 
bevara sin militära identitet och självbild.

6.2 Implikationer för forskning och praktik

Min uppsats visar på indikationer till konflikter mellan den militära och civila identiteten och ett 
ställningstagande  för  att  bevara  en  positiv  bild  av  soldaterna  gentemot  sina  signifikanta  andra 
(anhöriga) och generaliserade andra (allmänheten). Uppsatsen skulle därmed tänkas kunna vara av 
utgångspunkt för fortsatt forskning inom detta område.

Jag anser att ytterligare forskning bör göras på soldater med fokus på individerna och hur de skapar 
sina  militära  identiteter  och  hur  identiteterna  används,  framför  allt  under  och  efter  insatser 
utomlands. Hur hade samma studie sett ut om urvalet hade bestått av soldater som samtliga varit  
veteraner från utlandstjänst och strid? Vilka order skulle de vägra? har de vägrat order? Vilken order 
är ”värd” att dö för? Om soldaten ska chansa och rädda en skadad kamrat kanske det resulterar i två  
skadade soldater? Det känns rimligt att anta att det empiriska materialet hade tett sig annorlunda.

Vidare skulle en studie gjord på veteraner vara intressant för att se ifall det finns en konflikt mellan 
den ”hårda” militära identiteten som formas under utbildningen och de eventuellt ”mjuka” frågor 
som  kan  växa  fram  under  hårda  och  påfrestande  omständigheter  utomlands.  Vad  händer  hos 
soldaten som tränats i  att  bita ihop och kämpa på trots motgångar  och som tidigare genomfört 
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milslånga strapatser utan att ge vika och så plötsligt blir ”för mycket” när vänner och kollegor dör? 
Soldaten har sedan tidigare ett ”pannben” och kan utstå hård psykisk påfrestning men alla individer 
har en gräns och vad händer hos soldaten när den gränsen är nådd, även om soldaten anses vara ”en 
hård  elitsoldat”?  Denna  frågeställning  skulle  vara  intressant  och  jag  anser  att  metod  och 
analystematisering som använts för min uppsats tillsammans med vald teori kan användas för att 
studera även dessa frågeställningar.
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8. Bilagor
Missivbrev

    
Sociologiska institutionen                                              Uppsala 12 april 2012 

Soldaten och rollerna 
 
Vi är två studenter vid sociologiska institutionen på Uppsala 
universitet som den här terminen skriver C-uppsats inom 
Socialpsykologi. Vi har valt att studera soldater i Försvarsmakten och 
deras roller och syn på sig själva. Vi har valt just Försvarsmakten 
eftersom det är en sådan unik arbetsplats med tät sammanhållning och 
intima arbetsförhållanden i små grupper.  
 
Syftet med studien är att få en inblick i hur soldaten ser på sig själv, 
vilken syn de tror att andra har på sig, samt hur en eventuell 
rollkonflikt kan uppstå när soldaten går från uniform till civilt i 
vardagen. 
Intresset för dessa frågor har väckts av oss i samband med 
interaktioner med anställda vid Försvarsmakten och i samband med 
utlandstjänstgöringar.  
 
Fokus med studien ligger på den enskilde individen och studien 
behandlar inte Försvarsmakten i sig, dess utbildningsmetoder eller 
Sveriges militära insatser. Studien görs i forskande syfte för Uppsala 
universitet och har ingen anknytning till Försvarsmakten. 
 
Studien är tänkt att genomföras i form av enskilda intervjuer med fyra 
soldater. En intervju tar cirka 45 minuter per person och sker i 
anslutning till den ordinarie verksamhet som bedrivs. 
Den information som vi samlar in kommer enbart att behandlas av oss 
själva och resultatet som vi presenterar kommer ej att innehålla några 
namn utan samtliga intervjuade personer kommer att vara anonyma 
och enbart beskrivas som ”Soldat X”. 
 
Vid frågor gällande genomförande av intervjuer och syfte: 
Sarah Söderholm 
tfn: 070-406 58 51 
mail: sarah.soderholm.6498@student.uu.se 
 
Vid frågor gällande undersökningen och uppsatsen: 
Fredrik Palm (ansvarig handledare) 
tfn: 018-471 5172  
mail: fredrik.palm@soc.uu.se 
 
Tack på förhand! 
 
Sarah Söderholm och Justin Valemark 
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Intervjuunderlag

Vissa av frågorna kommer att handla om dig, din roll som soldat och din roll som individ. 
Vissa av frågorna kommer att använda sig av ett begrepp som heter ”civila vänner”. Hit räknas 
enbart de vänner som du har som saknar militär erfarenhet och som inte har så stor insikt i det 
militära. Det är viktigt att du skiljer på dessa och ifall du har vänner som är civila nu men som 
tidigare varit anställda soldater eller som gjort lumpen.
Om din umgängeskrets inte innefattar några civila enligt beskrivningen så vill jag att du istället 
tänker på de civilister du har i din omgivning t.ex. släktingar, f.d. kollegor, klasskompisar osv. 

[Obs. Nedanstående frågor inkluderar ej de frågor som var för min kollegas studie. Obs.]

Frågor:

------------- öppningsfrågor --------------

Först börjar jag med lite frågor om din bakgrund. 

• Hur gammal är du?

• Vad gjorde du innan du började i Försvaret? 

o Vilken är din högsta utbildning? (Frågas ifall de gjort annat mellan gymnasiet och 
FM)

o Hur länge har du jobbat inom Försvarsmakten?

 Vad har du gjort inom Försvarsmakten? 

------------- mina frågor --------------

Det finns många berättelser och historier om ”bra soldater” och hjältar, på film, bland befäl 
och bland er. 

• Hur tror du att folk generellt tänker att den ”perfekta soldaten” är? (Vilka egenskaper har 
han eller hon?)

• Delar du den bilden eller har du en annan uppfattning om vad som är en ”perfekt soldat” (i 
allmänhet)?

• Kan du uppleva att du jämförs med det idealet? Av vem i så fall?

 Hur hanterar du det? (Frågas ifall de inte kommer in på det själva)

• Hur skulle du beskriva dig själv som soldat? (Ingen styrning, soldaten väljer själv) 

• Hur skulle du beskriva dig som civil, är det någon skillnad mot hur du är som militär?
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• Vilka skillnader ser du på de olika rollerna du har som militär och civil?

• På vilka sätt tycker du att du har utvecklats som soldat under den här tiden som du 
arbetat/utbildats i Försvaret?

• På vilka sätt tycker du att du har utvecklats som människa under den här tiden som du 
arbetat/utbildats i Försvaret?

• Hur tror du att dina civila vänner tycker att du har förändrats som människa under tiden i 
Försvaret?

Som soldat så har man en väldigt annorlunda vardagsrutin jämfört med hur man har det civilt och 
ibland upplever man saker som skiljer sig mycket från det civila livet. Det behöver inte vara så 
extremt som krig och död, utan kan t.ex. omfatta något enkelt som att få hoppa över sin måltid eller 
att sitta och vårda halva natten.

o När du berättar för dina civila vänner och anhöriga om dina upplevelser återberättar 
du det precis som det hände eller anpassar du berättelsen?

 Hur anpassar du den då? För vem? (Frågas om soldaten anpassar)

 Varför då tror du att du gör det?

Det finns ett militärt talesätt som du säkert har hört någon variant på tidigare:
”Du orkar dubbelt så mycket som du själv tror och fyra gånger så mycket som din mamma tror”. 
Känner du igen det?

• Om du skulle rangordna hur mycket du själv tror att du klarar, hur mycket din mamma tror 
att du klarar och hur mycket dina civila kompisar tror att du klarar?

o Varför tror du att det blev den ordningen?

• När du bestämt dig för att bli yrkessoldat och skulle rycka in och berättade för dina anhöriga 
och vänner, fanns det då någon som tvivlade eller ifrågasatte din förmåga till att genomföra 
soldatutbildningen? Att du inte skulle ”palla trycket”?

o Varför sa de så tror du?

Inom det militära så använder man sig av efternamn när man tilltalar varandra. Detta skapar lite av 
en ny identitet för många eftersom man tidigare inte blivit tilltalat med sitt efternamn, och kanske 
även medför viss ovana.

• Hur skulle det kännas om dina anhöriga och civila vänner tilltalade dig med ditt efternamn?

• Känns det mer ok att du utför en order när du blivit tilltalad med ditt efternamn än det hade 
varit annars om du blivit tilltalad med förnamn?

o Varför tror du det?

En av Försvarsmaktens (och militärer i allmänhet) grundpelare är förstås auktoriteten och den blir 
man bekant med ganska omgående i samband med inryck. Befäl ger order och de förväntas att 
följas. 
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En order kan innebära något så enkelt som att putsa kängorna men det kan även innebära att behöva 
ta någon annans liv.

• Har du någon gång känt att du fått en order som du inte velat utföra?

o Hur hanterade du den situationen?

 Varför gjorde du så (och inte tvärtemot)?

• Kan du föreställa dig att det finns en order som du helt och hållet skulle vägra?

• Finns det någon order du skulle genomföra även om det innebar att du med största 
sannolikhet skulle mista livet?
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