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Sammanfattning 
Målet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för vilket inflytande den militära 

verksamheten har på de rekryter som genomför en GMU. Genom en socialpsykologisk 

undersökning studeras de personliga och sociala följderna av att ta del av GMU som står för 

grundläggande militär utbildning. I undersökningen deltar rekryter som genomför sin GMU 

på regementet Lv6 i Halmstad. Utbildningen pågår under 3 månader och syftar till att ge 

rekryterna en grund för en eventuell anställning inom försvarsmakten. De metoder som 

används i undersökningen är deltagande observation och enskilda intervjuer, där fem unga 

kvinnor och fem unga män intervjuas. Resultatet av intervjuerna med rekryterna är att de 

vanligtvis blivit informerade om den militära karriären av familjemedlemmar som tidigare har 

genomfört värnplikt. Resultatet från intervjuerna visade att rekryterna uppfattade sig själva 

som mer ansvarstagande samt att de hade fått en större självkänsla efter genomgången GMU. 

Resultatet visade även att rekryterna hade fått en större inblick i gruppens betydelse samt 

vikten av gemenskap. De begrepp som används i undersökningen är Randall Collins begrepp 

interaktionsritualer för att få en djupare förståelse för de sociala interaktionerna som 

rekryterna befinner sig i. Erving Goffmans begrepp intrycksstyrning, frontstage och backstage 

används också i undersökningen. En koppling till ytterligare begrepp av Goffman har gjorts i 

undersökningen och kopplat de till den militära verksamheten. Begreppen har hjälpt oss att 

förstå hur den militära miljön påverkar rekryterna socialt och individuellt.  

Nyckelord; intrycksstyrning, roll, interaktionsritualer, institutionalisering, emotionell 

energi  

Abstract 
The aim of this study is to gain a deeper understanding of the influence of the military 

operations of the recruits who are part of GMU. Through a social psychological study we 

examine the personal and social consequences of taking part of GMU which stands for basic 

military training. The training lasts for 3 months and aims to give the recruits a basis for 

possible employment in the armed forces. The methods used in the study are participant 

observation and individual interviews, where five young women and five young men were 

interviewed. The result of the interviews with the recruits is that they usually become 

informed about the military career of family members who have previously completed 

national service. The results of the interviews showed that the recruits perceived themselves 
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as more responsible and that they have received a greater sense of self after completing GMU. 

The results also showed that the recruits had a greater insight into the importance of the group 

and the importance of community. The terms used in the survey are Randall Collins 

conceptual interaction rituals to gain a deeper understanding of the social interactions that the 

recruits are in. Erving Goffman's concept of impression management, the concepts front stage 

and backstage is also used in the survey. A link to additional terms of Goffman has been made 

in the study and linked to the military operations. The concepts have helped us to understand 

how the environment affects military recruits socially and individually. 

Keywords; impression control, role, interaction rituals, institutionalization, emotional 

energy 

1. Inledning 

1.1 Första steget 

Försvarsmakten är en svensk myndighet vars uppgift är att skydda Sveriges territorium om det 

blir hotat utifrån. För att Sverige ska bibehålla en militär beredskap krävs det att det finns 

soldater som har förmågan att leda och driva väpnad strid. Då soldaterna främst verkar i 

situationer där väpnad strid föreligger så krävs det att soldaterna besitter en god förmåga till 

fysisk och psykisk uthållighet. Förutom att Sveriges försvarsmakt har beredskap för att 

skydda Sverige så har de även beredskap för att skapa fred och säkerhet i andra länder i 

samarbete med de andra EU länderna. (Försvarsmaktens hemsida, 2012) 

I studien har vi valt att undersöka rekryter som under hösten (2013) genomför GMU. Det är 

en grupp unga individer som har ett stort intresse för idrott och natur. Individerna såg 

utbildningen som en utmaning och som en möjlighet att prova sina gränser. De kommer till en 

ny miljö med nya rutiner som skiljer sig från deras tidigare vardag. De skall i det nya 

sammanhanget lära sig att hantera vapen och kunna verka i krigsrelaterade situationer. Vi är 

intresserade av att förstå hur nya miljöer påverkar individer och deras framträdande för att 

leva upp till och passa in i den aktuella sociala situationen. Vi vill fördjupa oss inom området 

gemenskapsbildning, vilken betydelse den får och hur den påverkar rekryterna under 

utbildningens gång. 
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1.2 Socialpsykologisk problemformulering 

Som Goffman visar i ”Jaget och maskerna” har samhället skapat sociala regler för hur vi bör 

bete oss i bestämda situationer, en så kallad disciplinerad socialitet. För att vi ska upprätthålla 

ett beteende inom dessa normer och sociala regler sätter vi många gånger på oss en mask för 

att passa in i den nuvarande situationen. Vi är på så vis inte alltid oss själva utan aktörer som 

upprätthåller en bestämd bild gentemot vår omgivning. Vi lever därför i ett samhälle där vi 

konstant skiftar mellan olika roller. Vår personlighet påverkas och formas av människor i vår 

omgivning (Erving Goffman, 2004:25) 

Människors civila livsstilar byggs upp genom deras sociala band som de skapar på arbetet, 

skolan och bland vänner där de också ingår i en miljö som byggs på sociala regler. I tidig 

ålder lär individer sig hur de skall agera i olika situationer med hjälp av sociala regler för att 

på bästa sätt passa in. I studien har individerna gjort ett miljöbyte där de har lämnat sina civila 

livsstilar bakom sig och intagit den militära verksamheten där det finns andra sociala regler. 

Det är regler och rutiner som skall forma rekryterna till soldater. Städning och detaljerad 

dagsplanering är en av många rutiner som rekryterna får genomgå under utbildningen. De 

tvingas samarbeta med nya främmande människor för att kunna genomföra övningar, samt 

friheten och egentiden är fråntagen. Rekryterna tvingas leva tätt inpå varandra då de bor 

tillsammans och gör allt gemensamt. Fysisk och psykisk stress är en del av rekryternas vardag 

under utbildningen där de utsätts för övningar under en minimal tid. Att pressa rekryterna i 

stressade situationer är en del av utbildningen då försvarsmakten vill att framtida soldater 

skall kunna agera och ta viktiga beslut under tidsbrist. Vårt intresse ligger i att se hur den 

militära miljön påverkar den enskilde individen. Vi har i vårt fall riktat in oss på de sociala 

följderna som framgår i den gemenskap och tillhörighet som rekryterna skapar med varandra. 

De personliga följderna framgår i de anpassningar som rekryterna gör för att anpassa sig till 

den militära miljön.  

1.3 Fråga och syfte 

Med utgångspunkt i den socialpsykologiska problemställningen har vi formulerat följande 

frågeställning som vi besvarar i vår uppsats: Vilka är de personliga och sociala följderna av 

att ta del av Grundläggande militär utbildning? 

Det genomgående syftet med undersökningen är att öka förståelsen för de personliga och 

sociala följderna av deltagande i utbildningen GMU. För att ta reda på de sociala följderna 

läggs fokus på vilken gemenskap och tillhörighet det finns inom gruppen. Collins begrepp 
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interaktionsritualer används som redskap för att förstå de sociala följderna av utbildningen 

GMU. Även de personliga följderna undersöks med hjälp av bl.a. Goffmans begrepp 

intrycksstyrning. Fokus ligger på hur rekryterna individuellt anpassar sig i den nya miljön 

men även den personliga utvecklingen, så som inställning och attityd. I syfte att undersöka de 

personliga och sociala följderna av att ta del av GMU är undersökningen en hermeneutisk 

kvalitativ studie. Det inkluderar metoderna deltagande observation på regementet i Halmstad 

samt enskilda intervjuer med rekryterna. Det valde vi för att få en inblick i rekryternas miljö 

och hur rekryterna samspelar med varandra. När vi sedan fick en inblick i fältet genomförde 

vi kvalitativa intervjuer med nio rekryter för att få en djupare kunskap om deras upplevelser 

av utbildningen och hur den har påverkat dem på ett personligt och socialt plan. För att söka 

svar på vår frågeställning utifrån vår empiri valde vi att koppla den till teorier och begrepp 

som b.la. interaktionsritualer, intrycksstyrning och institutionalisering. Vi kommer sedan att 

analysera vår frågeställning, de teorier och begrepp som vi anser är nödvändiga tillsammans 

med vår empiri. Vår analys kommer att delas in i fyra kategorier;  

1. motiv till sökandet av GMU 

2. institutionalisering i det militära 

3. intrycksstyrning och den militära rollen  

4. gemenskap och tillhörighet inom det militära 

 

1.4 Disposition 

Vår uppsats är disponerad på följande vis. I kapitel två kommer bakgrunden till Sveriges 

försvarsmakt och dess historia förklaras. Här kommer vi även att ta upp tidigare forskning om 

militär verksamhet, främst USA:s armé då det inte fanns tillräcklig forskning kring den 

svenska militären. I kapitel tre presenteras vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och vilka 

metoder vi valt att använda oss av för att genomföra undersökningen. Vi kommer avsluta 

detta kapitel med en diskussion om tillförlitlighet och etisk reflektion. 

I kapitel fyra kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter och koppla vårt 

sociala fenomen till fyra valda teorier och socialpsykologiska begrepp. De teorier vi använder 

oss av är Erving Goffmans begrepp intrycksstyrning och institutionalisering samt Randall 

Collins begrepp interaktionsritualer. Anledningen till att vi valde de begreppen är att 

Goffmans begrepp om institutionalisering och rollförlust hjälper oss att förstå hur övergången 
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från det civila till det militära påverkar rekryterna. I sina dramaturgiska begrepp förklarar 

Goffman hur människor använder sig av masker för att passa in i sociala situationer vilket vi 

kan koppla till rekryternas beteendemönster. Collins begrepp om interaktionsritualer använder 

vi oss av för att förstå hur en gemenskap uppstår och vilka faktorer som spelar in för att skapa 

en gemenskap. I kapitel fem presenteras vårt empiriska material som vi har samlat in genom 

observationer och enskilda intervjuer med rekryter. I kapitel sex kommer vi att presentera vår 

socialpsykologiska analys av det empiriska materialet och argumentera med hjälp av teorierna 

för en rimlig tolkning av empirin. I kapitel sju sammanfattas den slutsats vi kommit fram till. I 

kapitel åtta redogör vi för våra reflektioner kring undersökningen. Där kommer vi också att 

redogöra för våra mer personliga reflektioner kring undersökningen, exempelvis hur vi 

metodiskt bättre kunde gått tillväga i de olika delarna. Även hur det område vi studerar kan 

undersökas vidare. 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet redogörs för försvarsmaktens betydelse och historia. Syftet är att ge 

information om vad försvarsmakten innebär, deras uppgifter och en redogörelse om fältets 

historia. Vi kommer sedan att presentera tidigare forskning som berör vårt ämne för en 

mer ingående fördjupning i området utifrån vår problemformulering. 

Det var på 1600-talet som Sverige genom kung Gustav II Adolf började med indelningsverk. 

Det innebar att alla män mellan 15-50 år skulle ut i tjänst när kungen krävde det trots att de 

inte var utbildade soldater. Männen utbildades och fick lön från regeringen. Detta skapade en 

möjlighet för bönderna att lyckas med en karriär inom staten, något som tidigare var svårt att 

lyckas med som bonde. Sverige var under Gustav Adolfs tid ett hierarkiskt samhälle där det 

var adeln och klasshierarkins högre skikt som hade makten. Individerna längre ned i hierarkin 

hade svårigheter att påverka eller ändra rådande sociala regler. Bönderna som blev utbildade 

till soldater klagade och föreslog att värnplikt skulle införas i Sverige. De tyckte att alla män 

från samtliga klasser skulle tjäna landet och inte bara de som var i de lägre klasserna. 1901 

blev allmän värnplikt en lag i Sverige som innebar en skyldighet att tjänstgöra i landets 

försvar. 

Värnplikten har funnits mellan 1901 och 2010. Varje svensk man var skyldig att lära sig att 

skydda landet med vapen fram till 1980 då även kvinnor fick möjlighet att genomföra 

värnplikt. Den stora skillnaden var att för kvinnan var det en möjlighet, inte en skyldighet. 
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Det var något som många var kritiska mot då kvinnan tidigare haft rollen som hemmafru med 

uppgiften att ta hand om barnen och hushållet. Försvarsmakten ville ändra på detta synsätt för 

att locka allt fler kvinnor att genomföra värnplikt och få bort den maskulina stämpeln på 

försvaret. "Försvarsmaktens värdegrund" beskriver att man ska behandla alla lika oavsett kön, 

sexuell läggning eller religion. Soldaterna blir fostrade i ett tidigt skede och slutmålet med 

utbildningen är att bli soldat oberoende av kön, sexuell läggning eller bakgrund. 

Värnplikten varade mellan 7 till 15 månader beroende på vilken typ av tjänst individen valde 

att inrikta sig på som bestämdes under en så kallad “mönstring”. Under mönstringen fick 

individerna som blev inkallade under några dagar genomgå fysiska och psykiska tester. 

Resultatet från mönstringen visade sedan vilka som var lämpade för tjänstgöring. Efter det att 

värnplikten avskaffades så startades en ny utbildning som kom att kallas för GMU som står 

för grundläggande militär utbildning. Kraven på de som söker är att de ska ha fyllt 18 år, ska 

ha ett svenskt medborgarskap och vara godkända i matematik, svenska och engelska. Även 

här måste de sökande genomgå en så kallad mönstring där de genomgår fysiska och psykiska 

tester. När de genomgår utbildningen får de en ersättning på 4500 kr i månaden. Utbildningen 

pågår i tre månader och soldaten erbjuds anställning efter en godkänd utbildning. 

(Försvarsmaktens hemsida, 2012). 

2.2 Svenska Försvarsmakten 
 

“Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige 

och utomlands”  

Försvarsmakten är en svensk myndighet och den enda myndigheten i Sverige som har 

förmågan till väpnad strid. Det är den svenska riksdagen och regeringen som styr 

försvarsmakten men även beslutar om vilka uppdrag försvarsmakten skall ha samt vilken 

verksamhet myndigheten skall bedriva. Sveriges försvar är ett insatsförsvar vilket betyder att 

det svenska försvaret med kort varsel kan användas när det behövs. Det innebär även att 

försvarsmakten skyddar de svenska gränserna när dessa bli kränkta. Försvarsmakten har även 

till uppgift att bistå samhället med hjälp vid exempelvis naturkatastrofer. Utöver detta arbetar 

försvarsmakten även internationellt för att bistå med hjälp i länder där det råder krig och 

konflikter. Det gör de genom att bland annat ingå i fredsbevarande insatser i länder som 

behöver hjälp (Försvarsmaktens hemsida, 2012). 
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Trots att försvarsmakten är en myndighet som har en förmåga till väpnad strid så glömmer 

man ibland bort likheterna med andra myndigheter i Sverige. Likheterna är att myndigheterna 

i Sverige är statliga och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. 

(Regeringens hemsida, 6 mars 2008) Försvarsmakten strävar efter alla människors lika värde, rättvisa 

och jämlikhet. Denna strävan kallar försvarsmakten att arbeta efter “försvarsmaktens värdegrund”. 

Denna värdegrund utgör basen för försvarsmaktens uppförandekoder. (Försvarsmaktens hemsida, 

2012) 

Försvarsmakten lägger stor vikt på jämställdhet och ser soldaterna som individer. De utgår 

inte från kön, kulturell bakgrund, sexuell identitet eller motsvarande. Det är uniformen som 

utgör soldaten och därmed respekteras soldaterna utifrån sin kunskap och kompetens. 

Försvarsmaktens vision är det som vi citerade inledningsvis och som de dagligen arbetar och 

strävar mot. “Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige 

och utomlands” (Försvarsmaktens hemsida, 2012) Detta visar hur försvarsmakten vill 

uppfattas och hur de vill agera. Deras insatser präglas av tillgänglighet och mångsidighet där 

rätt utbildning och rätt utrustning ger dem möjlighet till att verka, synas och respekteras. 

(Försvarsmaktens hemsida, 2012) 

2.3 Tidigare forskning 

Vi kommer i detta kapitel att presentera tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

Artiklarna är baserade på amerikanska studier om amerikansk militär verksamhet. 

Skillnaden mellan Sveriges försvarsmakt och amerikansk militär är stor. Vi kan dock se 

faktorer inom båda ländernas militära verksamhet där det finns skillnader men även 

likheter och mönster som exempelvis den militära kulturen och genusfrågan. 

2.3.1 Contradictory and Complementary Identities of U.S Army Reservists: A Historical 

Perspective 

I studien används James Griffiths artikel “Contradictory and Complementary Identities of 

U.S. Army Reservists: A Historical Perpective”. Griffith är professor i psykologi och förklarar 

hur hot mot USA:s säkerhet har gjort att den amerikanska armén varit tvingad att ändra på den 

militära strukturen för de soldater som är reserver. Ändringarna har medfört oväntade effekter 

på de soldater som inte är heltidsanställda. Griffith förklarar hur svårt det är för soldaterna att 

skifta mellan den civila identiteten och identiteten som soldat då många av dessa reserver 

endast rycker in när det behövdes. Soldaterna kunde få rycka in under en kort men hektisk 

period för att sedan återvända till sin civila livsstil. Ledarna i det militära förstod de 

motstridiga rollerna och de krav som uppstod mellan tidigare och nya identiteter. Nya frågor 
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av intresse för militära studier är deras relation till grupptillhörighet och identitet. Den här 

artikeln kommer vara tillämpbar för studien då det tydligt går att se hur det är att byta grupp 

och aldrig riktigt hitta en tillräckligt god tillhörighet i det militära och de roller som soldaterna 

intar. Vi kommer att försöka generalisera detta på den svenska armén och försöka hitta 

kopplingar eller svar till vår frågeställning. 

2.3.2 Myth of the Macho Military  

Den andra artikeln som används är Myth of the Macho Military som är skriven av Regina F. 

Tutunik (2008), professor i statsvetenskap på ett universitet på Hawaii. Tutunik beskriver de 

kvinnliga soldaternas situation i den amerikanska armén. Många anser att kvinnliga soldater 

inte har något att göra i en sådan maskulin miljö vilket Tutunik vill motbevisa. Den bilden 

stämmer inte då militärtjänstgöring inte bara handlar om obehindrad aggressivitet utan det 

handlar även om kamratskap, disciplin samt tjänstgöring för landet. Det är en del av de 

faktorer som utgör en soldat. Många är kritiska mot det stora antalet kvinnor i de amerikanska 

styrkorna. De anser att kvinnorna “mjukgör” militären och att stridsförmågan minskar. 

Tutunik förklarar i sin artikel att både män och kvinnor inom det militära känner och upplever 

samma kamratskap och gemenskap. Vi valde den här artikeln då genus är en del av identiteten 

och vi tyckte att det vore intressant att närmre undersöka genusfrågan i en sådan maskulin 

miljö som det militära utgör. Många upplever den militära miljön som utpräglat maskulin. Det 

är i vårt fall intressant och relevant för oss att studera de eventuella problem som kvinnor i det 

militära kan uppleva. Problem som är kopplade till exempelvis gemenskap och 

gruppsamhörighet. 

2.3.3 Military culture and transfomation 

Den tredje artikeln som används i studien är artikeln Military culture and transformation 

(2008) skriven av Michael B. Siegel som är bataljonschef till graden i den amerikanska 

armén. Siegel förklarar hur de amerikanska styrkorna har utvecklats gällande utrustning, 

utbildning och hur kulturen inom det militära har ändrats. Den militära kulturen innefattar 

attityder, mål, uniformer och beteenden som är ingjutna i traditioner och övningar som är 

påverkade av ledarskapet inom det militära. Kulturen inom en organisation menar Siegel är 

som en individs personlighet och det innebär att kulturen dikterar hur en organisation reagerar 

på olika utmaningar i olika situationer. Kulturen formar hur militären och soldaterna ser på 

miljön och deras anpassning för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Den här 

artikeln passar in på vår studie då den hjälper oss att få en större förståelse för kulturen som 

råder inom det militära. Även de normer och sociala regler som påverkar soldaternas 
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beteenden och handlingar. Vi tror att det är dessa faktorer som formar soldaten inom det 

militära precis som normer och sociala regler i det civila formar den enskilde civila 

medborgaren.  

2.3.4 From Military to Civilian life 

Den sista artikeln som används i studien är From Military to Civilian Life som är skriven av 

Paul R. Higate, professor för politiska studier på universitet i Bristol, England. Higate tar i 

artikeln upp konsekvenserna av den intensiva träningen av den hårda disciplinen för 

pensionerade soldater. Han tar även upp skillnaden mellan den militära och den civila 

identiteten och hur det är att återgå till den civila identiteten som veteran. Militär socialisering 

kan utmärkas med avseende på dess utformning av de känslomässiga och fysiska 

levnadssätten. Dessa processer bidrar till att skapa militära och maskulina identiteter genom 

att bädda in soldaterna i institutionella sammanhang. Soldaterna involveras i sociala relationer 

och i en symbolism som utgör en så kallad social värld inom det militära. Den 

institutionalisering som soldaterna går in i kan påverka dem starkt i framtiden. Artikeln 

redogör för studier på hur veteraner i det militära har skapat en sådan stark militär identitet att 

de vid ett senare skede upplever svårigheter att anpassa sig till det civila samhället. De flesta 

av de soldater som lämnat det militära och återgår till det civila samhället intar många gånger 

yrken som polis eller fängelsevakter. Detta sker många gånger pga. att de har svårt att 

återanpassa sig till det civila samhället vilket leder till att de väljer yrken som påminner om 

den militära institutionaliseringen. Vi är intresserade av att se vilka personliga samt 

relationella konsekvenser det innebär att lämna det civila livet med dess sociala regler. De 

sociala regler som finns inom det militära utgör en stor omvandling för individen då dessa 

skiljer sig från de sociala regler som finns i det civila. Med hjälp av dessa artiklar har vi fått 

en större inblick i hur det är att lämna det civila och inta den militära verksamheten samt vad 

det finns för faktiska konsekvenser. Det är något som vi kan koppla till vår 

problemformulering där vi även kan få en ökad förståelse i hur gemenskap och tillhörighet i 

det militära skiljer sig från gemenskap och tillhörighet i det civila.  

3. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de metoder som vi valt att använda oss av för 

att lyckas med vår studie. Vilka metodiska verktyg och tillvägagångssätt vi använt oss av för 

att genomföra studien på bästa sätt. Läsaren kommer att få en metodisk redogörelse för att 

få en uppfattning om hur vi arbetat fram vår empiri. 
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3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vetenskapsteori handlar om vetenskapen som en förståelse och kan definieras utifrån två 

perspektiv, vetenskapsfilosofi och vetenskapsstudie. (Allwood & Eriksson, 1999:17) Inom 

hermeneutiken drar man allmänna slutsatser om olika förhållanden i aktörens omgivning och 

miljö för att få fram en slutsats om vilka tolkningar som egentligen är de ”riktiga”. Som 

forskare med hermeneutisk utgångspunkt intar man en försiktig och kritisk verklighetstrohet 

gentemot studien (Allwood & Erikson, 1999:38). Då studien är kvalitativ valde vi att använda 

oss av hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats och valde på så sätt bort positivismen. 

Anledningen till det valet är att positivismen kommer från en naturvetenskaplig tradition där 

man studerar mätbara enheter som till skillnad från hermeneutiken betraktar summan av 

delarna. Hermeneutiken är en forskningsmetod som fokuserar på läran om den centrala 

tolkningen. (Allwood & Eriksson, 1999:73)  

Då studiens syfte är att undersöka de personliga och sociala följderna av att ta del av GMU 

har vi valt en hermeneutisk utgångspunkt. Den hermeneutiska utgångspunkten hjälper oss 

som forskare att ta reda på hur individen känner sig i en situation och sammanhang. Det 

inkluderar metoden deltagande observation som genomfördes för att kunna urskilja samspelen 

mellan soldaterna samt för att få en bredare förståelse för de sociala följderna. Metoden 

kvalitativa intervjuer genomfördes också för att få en bred och djup förståelse för de 

personliga följderna så som attityder och inställning. Vi anser att en hermeneutisk 

utgångspunkt är ett bra redskap för oss att förstå andra individers verklighet och livsvärld.  

Människor skapar sin verklighet genom olika tolkningar och erfarenheter av nya fenomen 

vilket hermeneutiken grundas på. Vi kunde efter att ha påbörjat studien börja förstå den 

militära verksamheten och rekryternas verklighet. Det gjorde vi genom vår deltagande 

observation i den militära miljön och genom de intervjuer som vi gjorde med rekryterna. Det 

styrde oss till vårt syfte med undersökningen, vilket var att få en djupare förståelse på 

rekryternas personliga upplevelser och sociala följder av deras deltagande i den militära 

verksamheten. När vi observerade den militära miljön genom vårt deltagande så påbörjades en 

tolkningsprocess. Ingen situation eller fenomen skapas i sin helhet utan vi skapar den genom 

olika delar av något. I vårt möte med rekryterna började vi att observera dem under en övning, 

därefter samtalade vi en kort stund med några av de som övade och slutligen diskuterade vi 

med dem om deras erfarenheter och upplevelser. Våra möten med rekryterna samt med de 

som var ansvariga för utbildningen har varit delar som har skapat en förståelse för helheten 

vilket kallas för den hermeneutiska cirkeln. (Allwood & Eriksson, 1999:78) 
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Fördelarna med hermeneutiken är att man kan få en förståelse för området man studerar, men 

även en förståelse över individers verklighet och världsbild. Nackdelen med hermeneutiken är 

att känslor och personliga värderingar kan inverka på studien vilket kan leda till att man 

känner en alltför stor nära kontakt med sina informanter, som i sin tur kan påverka studien i 

sig.  

3.2 Förförståelse 

Vår förförståelse bestod av våra tidigare kunskaper om det militära som grundar sig främst i 

filmer. Det är filmer som oftast skildrar den amerikanska armén och som visar upp en tuff och 

hård miljö där soldaterna utsätts för hård träning och tuffa strider. Vi hade även en 

förförståelse om att vissa aspekter av gruppdynamik utvecklas snabbare inom det militära än 

den gruppdynamiska processen i den civila miljön. Soldater utsätts för situationer som kräver 

ett absolut samarbete vilket i vissa fall upplevs som ett val för oss andra i det civila samhället. 

Soldaterna styrs till en gemensam identitet av en ledare från första dagen och anledningen till 

det är att de tillsammans ska klara av övningarna som grupp men även ta hänsyn till gruppens 

individuella kompetenser. Vi har uppfattningen att den enhetliga uniformen som soldaterna 

har på sig påverkar deras beteende och sättet att var på. En annan faktor som påverkar deras 

beteende är en utpräglad jargong inom det militära. Vi antar även att den militära 

verksamheten är mansdominerad. Vi tror att det finns många positiva aspekter av militärt 

arbete som det civila kan ha nytta av. Intresset för det sociala fenomenet som vi har studerat 

utifrån en socialpsykologisk problematisering har vi fått genom tanken att det finns radikala 

skillnader mellan grupper i det civila och grupper inom det militära.  

3.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är en forskningsprocess där man söker beskrivande data och observerar 

beteenden. Detta gör man i syfte att skapa en djupare förståelse för attityder och idéer som 

vidare påverkar människors handlingar. (Carlsson, 1991:9) Kvalitativa studier innebär alltså 

att man söker en större förståelse för ett område och på så sätt är statistiken inte i fokus som 

skiljer kvalitativ metod från kvantitativ. Kvalitativ metod ger på så sätt möjligheter till 

bredare information än vad kvantitativ metod gör. Det tenderar även till att kvalitativ metod 

ger målgruppen större frihet att lämna synpunkter till skillnad mot när forskare använder sig 

av kvantitativ metod. Då studiens syfte är att undersöka de personliga och sociala följderna av 

ett deltagande i GMU har vårt fokus av den anledningen legat på informanternas upplevelser 

och känslor och på så sätt strävat efter en så hög validitet som möjligt, vilket gör vår studie 

kvalitativ. (Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, 1997:76)  
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3.3.1 Deltagande observation 

Deltagande observation är en central undersökningsmetod inom samhällsforskning och denna 

metod hjälper oss att förstå hur människor agerar utifrån olika situationer och hur de uppför 

sig i dessa. (Katrine Fangen, 2005:29) Det militära ses som en stängd grupp i samhället och 

många har ingen uppfattning om den eller reflekterar inte över den alls. För oss blev det en ny 

främmande värld att kliva in i och vi upplevde att det civila var långt borta. Det var den 

annorlunda strukturen, den tydliga hierarkin, disciplinen och kulturen som skilde sig från 

miljön ute i det civila samhället. Fördelen med denna metod i en studie som vår är att den 

genererar kunskap genom förstahands- erfarenheter. Man får utifrån deltagande observationer 

en personlig kunskap om människorna man betraktar, en större förståelse och en bättre insyn i 

hur deras verklighet är. Genom deltagande observation kan man konfrontera deltagarna med 

frågor utifrån det man har observerat. (Fangen, 2005:32–33) Det finns två typer av 

observation som metod där den ena är dold deltagande observation, som innebär att 

deltagarna inte är medvetna om att de blir studerade. Den andra observationen är öppen 

deltagande observation och det innebär att deltagarna är medvetna om att de blir observerade. 

Den sistnämnda är den metod som användes i studien. (Åkerberg, 1999:55) Våra 

förväntningar var att det skulle ge oss mer kunskap samt en upplevelse av militärens 

verklighet på fältet. Det skulle sedan vara en hjälp för oss under intervjutillfällena för att få en 

större förståelse för deltagarnas svar vid intervjuerna om deras upplevelser och erfarenheter. 

Vi valde att utföra en öppen deltagande observation där deltagarna var medvetna om vår roll 

som observatörer vilket på sätt och vis kan ha försvårat för deltagarna att skapa en tillit till 

oss. (Holme & Solvang, 1997:113) Vi var medvetna om det och för att lyckas skapa en form 

av tillit hälsade vi på deltagarna när de gick förbi oss. Vi försökte även inleda konversationer 

med några av dem under pausen. Nackdelen med vår deltagande observation var att 

soldaterna från början visste vilka vi var och vårt syfte med att vara där. Det kan ha påverkat 

dem att ändra på sitt beteende för att det ska se bra ut i observatörernas ögon. Dock var detta 

ingenting som vi märkte av under vår observation utan det kändes som att soldaterna 

fokuserade på sin uppgift.  

3.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer med deltagarna för att få en komplett bild över vårt 

fält. I de kvalitativa intervjuerna använde vi oss av informantintervjuer (Holme & Solvang, 

1997:104) då vi söker kunskap om informanternas upplevelser av den militära verksamheten. 

Informanterna kan också betraktas som personer som vi har tillgång till för att få ett empiriskt 

material och som kan svara på våra frågor. (Holme & Solvange, 1997:118) Utöver 
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informanterna ville vi även ha med en nyckelinformant och kom i kontakt med Jennie Mared 

som är utbildningsansvarig på Lv6. Syftet med att ha en nyckelinformant är att få ökad 

kunskap om verksamheten på organisationsnivå. Vår intervjuguide tematiserade vi redan före 

intervjuarbetet genom en intervjumanual. En intervjumanual används som en mall som sedan 

kan korrigeras efter testintervjun och innan den riktiga intervjun genomförs. (Holme & 

Solvang, 1997:101) I manualen skrev vi ned frågor som skulle täcka de teman som skulle ingå 

i intervjun. Vi genomförde en testintervju på en anställd som arbetar på Lv6 för att kontrollera 

om någon av frågorna skulle formuleras om, tas bort eller läggas till. Den här personen är en 

bekant till oss och har bra insyn i GMU. 

Vi valde att dela in frågorna i teman som skulle fungera som kategorier för intervjufrågorna. 

Detta skulle göra det enklare för oss att hitta ett strukturerat mönster i informanternas svar. De 

teman som vi valt är motiv för att söka sig till GMU där tanken är att vi vill ta reda på varför 

de har sökt sig till det militära när det inte längre är obligatoriskt. Det andra temat är 

skillnaden mellan det civila samhället och den militära verksamheten. Vi vill fokusera på att 

finna skillnader på soldaternas upplevelser av tidigare roller i det civila samt de nya rollerna 

som de intagit i det militära. Det tredje temat är förändringar hos individen genom deltagande 

i GMU. Syftet är att få fram vilka skillnader som uppstått hos den enskilde individen. Det 

fjärde temat är rollövertagande under militärtjänst där vi vill se vilka faktorer som påverkat 

soldaten i ett militärt rollövertagande. Det femte och sista temat är man + kvinna = soldat. 

Där vill vi ta reda på hur soldaterna i den militära verksamheten upplever den. Vi vill även ta 

reda på vilka svårigheter kvinnorna upplever och vilken inställning männen har gentemot 

kvinnor i det militära. 

Fördelen med enskilda kvalitativa intervjuer är enkelheten att kunna säkerställa att alla 

kommer till tals. Fördelen är även att forskaren enkelt kan följa upp att alla informanter uttalar 

sig i alla frågor när man intervjuar dem en och en. Det upplevde vi med alla våra informanter 

som vi intervjuade. Den största fördelen med intervjuer är att undersökningssituationen liknar 

en vardaglig situation eller ett vanligt samtal. (Holme & Solvang, 1997:99) Vi ville att våra 

informanter till största del skulle föra samtalet där vi inte ställde en ny fråga förrän vi 

upplevde att den tidigare var besvarad fullt ut. Vid enstaka tillfällen hände det att vi ställde 

oplanerade frågor som vi kom på under intervjun. Nackdelen med att låta informanterna styra 

samtalet kan vara att vi som intervjuare behövde anpassa oss till informanternas samtalstakt. 

(Holme & Solvang, 1997:107) Detta var något som vi själva fick uppleva men våra 
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informanter höll sig ändå någorlunda inom ramen för intervjun och kom inte bort från ämnet 

och frågan. 

Vi beslöt oss för att inte infinna oss på området innan vi utförde fältarbetet eftersom vi 

upplevde att det inte behövdes då vi till en viss del redan var insatta i området. Vi fokuserade 

på våra intervjufrågor där vi använde oss av en detaljerad intervjuguide och en testintervju. 

Det som är viktigt inför en intervjuguide är att forskaren är relativt insatt i området vilket vi 

upplevde att vi var. Det är även viktigt att man först provar sin intervjuguide på någon 

utomstående för att se om det är saker som saknas eller bör tas bort. Eftersom vi skulle göra 

vårt intervjuarbete på soldater tyckte vi att det skulle underlätta att göra vår testintervju på en 

bekant till oss som arbetar inom verksamheten. Han kunde tolka frågorna lättare då han själv 

tidigare varit en rekryt samt arbetar inom verksamheten i nuläget. På så vis kunde han förutse 

vad rekryterarna på ett ungefär skulle svara på våra frågor. Genom detta fick vi tips på vad vi 

kunde tänka på samt ta reda på. (Trost, 1997:71) 

3.4 Urval 

När man vill söka kunskap inom ett område så bör man främst reflektera över hur man skall 

studera detta men även vilka människor man vill undersöka. (Fangen, 2005:54) Vid en 

kvalitativ studie vill man helst att urvalet skall ge en så stor variation som möjligt. Urvalet 

skall helst vara heterogent inom en viss ram där det finns variation, men inte mer än att en 

enstaka individ skiljer sig ifrån de andra. (Trost, 1997:137) Vår nyckelperson var Johan som 

var ansvarig för rekryterna. Han hjälpte oss med genomförandet av den deltagande 

observationen samt gav oss tillträde att genomföra intervjuer med dem. Urvalet till området 

där observation utfördes kunde vi tyvärr inte påverka då deras schema var ansträngt och 

soldaterna hade många slutövningar som de skulle genomföra, där vi inte hade haft möjlighet 

till att delta. Det som ofta sker med nyckelpersoner är att de styr studien genom att de 

omedvetet eller medvetet väljer ut specifika individer som de personligen anser vara de 

“duktiga”. (Trost, 1997:139–140) Av den anledningen var vi tydliga redan från början att vi 

ville välja ut våra informanter. 

Vi strävade efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi fick tillfälle att välja ut våra 

informanter under en paus från övningen. Vi valde att använda oss av bekvämlighetsurval 

som innebär att man utgår utifrån ett strategiskt och praktiskt urval över de personer man 

tycker passar in för studien. (Trost, 1997:140) Då det är en undersökning på GMU rekryter 

föll det sig naturligt att göra ett urval av GMU rekryter. Det var inom denna grupp som 
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rekryterna sedan valdes utifrån deras intresse av att delta. Rekryterna satt i grupper vilket 

gjorde det enkelt för oss då vi kunde välja fritt mellan 30 soldater. Vårt urval av informanter 

föll på ett oplanerat och ett naturligt sätt. Fördelen med att använda sig av bekvämlighetsurval 

bland sina intervjupersoner är att man kan utifrån enstaka deltagare få ut viktig information 

och kunskap istället för att göra studien på en hel verksamhet. (Holme & Solvang, 1997:103) 

Vi kom i kontakt med våra informanter via en utbildningsansvarig på GMU som vi tog 

kontakt med genom E-mail. Vi ville främst genomföra intervjuer med rekryterna och göra vår 

deltagande observation på dem vid en övning då det var dem som vi i första hand ville 

koncentrera oss på. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Vi kom kontakt med Jennie Mared genom en bekant till oss som är gruppansvarig på Lv6 i 

Halmstad. Jennie Mared är utbildningsansvarig på Lv6 och hjälpte sedan oss att komma i 

kontakt med Johan som är ansvarig för rekryternas övningar under utbildningen.  

Den deltagande observationen skedde med ett försiktigt närmande till fältet då vi inte visste 

hur de skulle reagera på att bli studerade. Vi reflekterade över om vi skulle lyckas genomföra 

en deltagande observation eller tvingas avsluta den ifall soldaterna skulle uppleva oss som 

störningsmoment. Den deltagande observationen tyckte vi gick bra och rekryterna som vi 

studerade lade inte någon större vikt på oss som åskådare. Vi fick några blickar emellanåt 

men överlag upplevde vi inte att vi påverkade dem eller störde dem. Det som kunde ha 

bidragit till en bättre deltagande observation hade varit om vi fick observera rekryterna under 

ytterligare ett tillfälle där det hade funnits ett tydligare samspel mellan soldaterna. På så vis 

hade vi ännu tydligare kunnat observera interaktionen mellan dem. Eftersom vi enbart 

genomförde en deltagande observation kunde vi inte göra en vidare kartläggning över 

området som vi skulle genomföra observationen på och dra långtgående slutsatser. (Fangen, 

2005:55) Att utföra endast en deltagande observation var dock den enda möjligheten vi hade 

just då. Efter observationen genomförde vi intervjuer genom att spela in dem med våra 

telefoner. Fördelen med att spela in intervjuer är att det underlättar för en noggrann analys av 

materialet samt att intervjudeltagarens berättelse kan återges ordagrant. (Bryman, 2000:309) 

En annan fördel som Bryman tar upp är att de omedvetna tolkningar som en forskare många 

gånger gör av sitt intervjumaterial kan kontrolleras flera gånger om. Nackdelen med 

tillvägagångssättet är att intervjudeltagaren emellertid kan hämmas av 

inspelningsutrustningen. (Bryman, 2009:310) 
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Vi hade planerat att ge varje soldat 45-60 min för att besvara våra frågor. Vi behövde därför 

återkomma ytterliga ett tillfälle för att genomföra alla intervjuer. Johan som var ansvarig för 

rekryterna såg till att vi fick en lokal att utföra våra intervjuer i och det var rummet som 

soldaterna vistades i när de hade ledig tid. Intervjuerna gick överlag mycket bra och det var 

enkelt att föra ett samtal med rekryterna. Vi ville undvika att rekryterna satt emellan oss då vi 

själva tyckte att det uppfattades som ett polisförhör vilket eventuellt skulle leda till att 

rekryterna skulle känna sig mer obekväma. Att informanterna var i vår ålder underlättade 

intervjuerna och vi hittade snabbt ett avslappnat kommunikationssätt. Vi förmodar och hoppas 

att detta gav effekten av ett avslappnat samtal för våra informanter. 

Vid det andra tillfället genomförde vi de sista intervjuerna med rekryterna och även de gick 

bra. Vi kände oss mer bekväma under andra intervjutillfället och vi tror att det beror på att vi 

till det andra tillfället hade fått en god inblick i området och en god uppfattning om miljön. Vi 

visste även vilket bemötande vi skulle få vilket gjorde att vi kom dit med en mer säker och 

avslappnad inställning. Det var bra att vi valde att dela upp intervjuerna vid två tillfällen för 

att inte tappa vårt intresse och engagemang. Vi upplevde att intervjuerna överlag gick bra då 

våra informanter gav oss utförliga och tydliga svar som underlättade vår kommunikation med 

dem. De hade också ett lättsamt förhållningssätt som skapade ett avslappnat lugn. Det som 

dock kan ha påverkat vårt intervjuarbete var att Johan som var ansvarig för rekryterna 

tilldelade oss deras uppehållsrum där vi skulle genomföra vårt intervjuarbete. Nackdelen med 

det blev att många andra soldater kom in ursäktade sig och gick igen. Det upplevde vi som ett 

störningsmoment under intervjuerna. När man utför en intervju är det viktigt att man väljer en 

plats där det inte finns några andra åhörare, en plats där man inte kan störas. Det är även en 

stor fördel att se till att välja ett rum eller en plats där den man intervjuar upplever en 

trygghet. (Trost, 1997:65) Fördelen med att vi utförde intervjuerna i uppehållsrummet var att 

våra informanter var bekanta med det rummet och på så sätt kände sig trygga med platsen. 

Det kan eventuellt ha påverkat deras självsäkra och avslappnade förhållningssätt gentemot 

oss. 

Vid det tredje och sista tillfället var vi på regementet för att slutföra vårt besök genom att 

intervjua Jennie Mared. Intervjun med Jennie ville vi genomföra för att få en djupare 

förståelse för verksamheten och GMU. Det var enkelt att ta kontakt med personalen på Lv6, 

både genom E-mail och per telefon där både personalen och rekryterna ställde sig positiva till 

vår undersökning. Dock var det inte helt enkelt att bestämma en tid för intervjuerna då hela 

kompaniet var ute på övningar under olika dagar i veckan. När vi väl fick tid till en intervju 
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med Jennie mötte hon upp oss på gården och vi följde henne till hennes kontor. I kontoret 

fanns det ett stort bord som hon och hennes kollega delade på där de i vanliga fall satt 

mittemot varandra. Vi trodde initialt att placeringen skulle påverka oss främst genom att det 

skulle upplevas att Jennie skulle se ned på oss från andra sidan. Det blev inte så och vi 

placerade oss nästan omedvetet all tre på ungefär samma sida av bordet. Detta gjorde att vi 

intog en avslappnad hållning under intervjun där även Jennie hade en avslappnad inställning. 

Det gav oss signaler på att hon hade tid för att besvara på våra frågor samtidigt som hon ville 

få oss att känna oss bekväma. Jennie var den första kvinnliga chefen på artilleriet som är en av 

enheterna på Lv6 och det var även en av anledningarna till att vi ville ha med henne i vår 

uppsats. Hon var öppen och tog mycket plats i intervjun. Det märktes att hon var pedagog då 

hon tydligt förklarade vad de gjorde och vilka uppgifter de olika enheterna har inom 

försvarsmakten. Intervjun gav oss rikligt med information om hur verksamheten är uppbyggd 

men även vilka för- och nackdelar det finns med den nya organisationen nu när värnplikten 

inte finns kvar. 

3.6 Analysmetod 

Då vi har genomfört en kvalitativ studie fick vi vårt empiriska material genom deltagande 

observation och intervjuer. Vi har bearbetat stora mängder data genom transkriberingar. Vi 

har bearbetat vår empiri utifrån fem punkter som är viktig för att vi sedan på bästa sätt skall 

kunna analysera vår empiri. Den första punkten som vi utgick från är att erhålla rå data som 

det kallas som kan vara svårt att erhålla inom kvalitativa studier. Det man kan göra som 

forskare är att exempelvis spela in intervjuerna så att man när som helst har tillgång till dem 

och kan sammanställa och organisera materialet. (Denscombe, 2009:370) Det gjorde vi 

genom att spela in våra intervjuer med våra mobiltelefoner som vi även testade innan 

intervjuerna genomfördes. Därefter transkriberade vi intervjuerna och tog ut de viktigaste 

delarna och de delar som tillsammans bildade ett mönster. Vi skrev sedan ned dem i ett 

gemensamt dokument på Google Drive där vi båda kunde vara inne på samma dokument men 

ändå sitta och bearbeta intervjumaterialet på olika platser. Den andra punkten som vi har 

framställt vårt resultat ifrån är förtrogenhet med data. När empirin är strukturerad så läser man 

mer ingående vad som sades under intervjuerna (Denscombe, 2009:371). Nästa steg är att 

tolka empirin där forskaren kan använda sig av kodning genom att märka materialet så att 

man får en bättre översikt över det. Det gjorde vi genom att märka alla intervjuer med siffror i 

den ordningen som de genomfördes för att underlätta för oss själva och få ett mönster 

gällande vem som sade vad. Vi kategoriserade sedan dessa i olika teman som vi även använde 
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oss av under intervjuerna och som kommer att presenteras i resultatet. (Denscombe, 

2009:373–374) För att visa att resultatet är trovärdigt är det viktigt att verifiera materialet och 

det har vi gjort genom att beskriva och förklara validiteten i vår undersökning. För att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt är det viktigt som kvalitativ forskare att kunna utesluta 

överflödig data. Det kan i många fall vara svårt att kunna avgränsa sig till väletablerad och 

specifik information. Det är därför en process inom kvalitativ forskning att kunna utesluta viss 

data. För att det skall vara enkelt för en kvalitativ forskare att klara av den här utmaningen så 

måste man som forskare lära sig att inte använda sig av all data i presentationen. Data som 

används i presentationen behöver inte alltid bevisa något men det ska tydliggöras vad som har 

framhållits under intervjuerna. (Denscombe, 2009:387) För att underlätta presentationen av 

resultatet bestämde vi oss för att välja ut två citat från varje intervju som vi tyckte var talande 

och som kunde hjälpa oss att komma närmare vår problemformulering. I presentationen av 

materialet valde vi att integrera observationerna i den tolkande redogörelse som vi gjorde av 

intervjuerna eftersom vi bedömde att observationen kunde komma till sin rätt på det viset. 

Vår analysmetod är upplagt induktivt och deduktivt. Då vi utifrån vår undersökning dragit 

våra slutsatser utifrån våra observationer och intervjuer har vi använt oss av induktiv metod. 

Genom vårt empiriska material har vi skapat erfarenheter och information som vi sedan 

analyserat och som vi sedan kunnat dra våra slutsatser ifrån. Genom induktion baseras 

slutsatser utifrån ren fakta och information. Genom deduktion drar man istället slutsatser 

utifrån teorin. Det bildar reflektioner kring logiska aspekter där man har i åtanke att skapa mer 

logiska och “giltiga” slutsatser. På så sätt har vi dragit våra slutsatser även deduktivt då vi har 

analyserat logiska och nödvändiga aspekter utifrån teorier. (Holme & Solvang, 1997:56–57) 

3.7 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innebär att man kontrollerar att en mätning är stabil eller trovärdig och att inte 

mätningarna gjorts slumpmässigt. Det innebär att intervjuer innehåller samma frågor till alla 

informanter och att intervjutillfällena är lika för informanterna. Människor är inte statiska utan 

är dagligen i rörelse genom att vara aktörer i olika sociala miljöer. (Trost, 1997:132) 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att man i kvantitativ metod söker en 

så hög reliabilitet som möjligt. Det vill säga att man vill få en så hög pålitlighet i sitt material 

som möjligt. Inom de kvalitativa metoderna söker man en så hög validitet som möjligt, det 

vill säga att man vill ha en så hög giltighet som möjligt ifrån den information man får in. 

(Bergström & Boréus, 2005:94) I kvalitativa studier söker man efter en större förståelse för ett 

område och därför är statistiken inte i fokus. Man vill visa intresse för sina informanter och 



19 
 

strävar i första hand efter en djupare förståelse för informanternas tankar och känslor. Med 

tanke på att vi genomfört en kvalitativ studie har vårt fokus av den anledningen legat på 

informanternas upplevelser och känslor och strävat efter en så hög validitet som möjligt. Detta 

har vi gjort genom att ställa samma frågor till alla informanter och upprätthållit likadant 

förhållningssätt gentemot dem. (Trots, 1997:131–132)   

Nackdelen med kvalitativ metod är att man som forskare kan påverka sin studie genom att 

komma sina informanter för nära. Fördelen med kvalitativa metoder till skillnad från de 

kvantitativa där man främst mäter enheter är att man får riktiga och äkta upplevelser. 

Forskaren kommer deltagarna närmare och får information om deras upplevelser, känslor och 

handlingar som inte kan mätas med siffror och statistik. (Bergström & Boréus, 2005:94) 

Mätning är inte målet med kvalitativ forskning och då finns det andra kriterier som man kan 

utgå ifrån för att få en hög tillförlitlighet. Dessa kriterier är extern reliabilitet och validitet och 

intern reliabilitet och validitet. Den externa reliabiliteten utgör den utsträckning i vilken 

undersökningen kan upprepas och bli replikerbar. Det är inte enkelt att göra undersökningen 

replikerbar inom de kvalitativa undersökningarna då det är svårt att frysa sociala händelser. 

Det forskarna kan göra för att öka tillförlitligheten och göra den replikerbar är att forskarna 

går in i samma sociala roll. Detta var en viktig aspekt som vi utgick ifrån. Vi som forskare 

gick in i samma roll under både den deltagande observationen samt under intervjuerna. Vi 

utgick ifrån de teman som vi presenterade inledningsvis i uppsatsen och som senare tillämpas 

i analysen. Den andra ståndpunkten är den interna reliabiliteten och validiteten som innefattar 

att forskarna kommer överens om hur de skall tolka det som de ser och hör. Att det även finns 

en god överensstämmelse med forskarnas observationer och teoretiska idéer. Eftersom man 

inte kan frysa sociala händelser är det viktigt att forskarna gör en observation under en längre 

tid och genom delaktigheten säkerhetsställa en hög grad av validitet. Den interna validiteten 

ser till att forskaren inte använder sig av fallstudier eller begränsade urval till skillnad från den 

externa validiteten där det finns en tendens till att forskaren gör detta. (Bryman, 2002:257–

258) 

Vi bestämde att vi skulle vara delaktiga i både observationen på soldaterna men även under de 

tio intervjuer som vi genomförde. För att försöka få en så bra inblick som möjligt av 

soldaternas syn på sig själva och på militären genomfördes intervjuer under arbetstid på deras 

arbetsplats, på regementet i Halmstad. För att minimera eventuella överföringsfel och missar 

under intervjuerna använde vi oss av inspelning på våra mobiltelefoner. Vi upplevde inte en 
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större oro för att intervjupersonerna skulle bli obekväma med inspelning av intervjuerna och 

vi tänkte även att mobiltelefoner är ett instrument som många idag är bekanta med. 

Transkriberingen av intervjuerna som vi sedan genomförde var inte svåra att tyda men det tog 

tid att få ned dem. Vi gick in i en neutral roll med ett genuint intresse för informanterna som 

personer men även som soldater. Vi genomförde inte en intervju med Jennie Mared enbart för 

att hon är utbildningsansvarig utan även för att hon själv har genomfört militärtjänst. Hon vet 

hur det känns att vara ny i den militära miljön och har därmed en stor inblick i rekryternas 

vardag och deras utbildning.    

Intervjun med Jennie Mared kan betraktas som en nackdel för validiteten i studien. Nackdelen 

är att Jennie har mer erfarenhet och varit en del av den militära verksamheten längre än 

många andra. Detta innebär att risken är större att personen i fråga lägger större fokus på att 

det skall låta och se bra utåt och vidare presentera förvrängda beskrivningar av verksamhetens 

verklighet. (Holme & Solvang, 1997:104) 

3.8 Etisk reflexion 

Vi tog under vår studie varsamt hand om våra informanter och vi hade ett etiskt 

förhållningssätt gentemot dem då vi inte i första hand kunde se dem som våra 

forskningsobjekt, utan vi behandlade dem som subjekt. Vi valde att utgå utifrån 

Vetenskapsrådets mall för forskningsetiska riktlinjer och regler där de utgår utifrån fyra 

huvudkrav. Vi har utgått så noggrant vi kunnat utifrån dessa huvudkrav för att få en hög 

reliabilitet och för att våra informanter skulle kunna känna tillit till oss. Informanterna visste 

att vi skulle närvara den utsatta dagen för att genomföra en deltagande observation under 

dagens övning, då deras befäl Johan innan övningen hade berättat vilka vi var och syftet med 

vår undersökning. På så sätt informerade vi aldrig våra undersökningsdeltagare före 

observation utan vår nyckelperson förde vidare denna information. Vi informerade inte 

informanterna förrän under pausen under den deltagande observationen. Vi informerade mer 

detaljerat med varje informant under själva intervjuarbetet vad vår undersökning gick ut på. 

Regel 1 utgår från informationskravet som innebär att forskaren eller forskarna alltid ska se 

till att undersökningsdeltagaren och uppgiftslämnaren alltid blir informerade om forskarens 

undersökningsuppgift. Vilka villkor personen har genom att delta i undersökningen samt att 

det är viktigt att belysa att det är frivilligt och att denne har rätt att avsluta sin medverkan när 

som helst under intervjun. Vi informerade tydligt om det frivilliga deltagandet då vi inte ville 

att någon skulle känna sig tvingad att ställa upp. Vi nämnde dock aldrig för våra informanter 
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att de när som helst kunde hoppa av intervjun eller att de inte behövde besvara frågor om 

något skulle kännas konstigt. Vi antog att vi inte hade några svåra frågor som skulle komma 

upplevas som obekväma eller svåra för någon av informanterna och därmed reflekterade vi 

inte över denna del. Regel 2 redogör för samtyckeskravet som innebär att forskaren skall 

samla in undersökningsdeltagares och uppgiftslämnares samtycke. Eftersom vår nyckelperson 

redan hade informerat våra undersökningsdeltagare inför observationen för att sedan 

återkomma med ett godkännande antog vi det som ett samtycke från både vår nyckelperson 

och våra undersökningsdeltagare. Under pausen i observationen var vi noga med att vi som 

forskare upplevde ett samtycke från soldaterna på ett faktiskt deltagande. 

Konfidentialitetskravet är regel 3 som redogör för hur de som medverkar i undersökningen 

skall ha rätt till att självständigt bestämma om hur och under vilka förutsättningar dessa väljer 

att delta. Vi var medvetna om att rekryternas förtroende för oss skulle vara betydelsefullt 

under vårt intervjuarbete. Av den anledningen ville vi bygga upp en bra relation med 

informanterna så att de skulle få ett positivt intryck av oss samt uppleva en trygghet hos oss 

som intervjuare. Vi ville ge våra informanter möjlighet att behålla sin anonymitet och 

integritet vilket medförde en trygghet för dem och avskräcktes inte till att ställa upp och 

genomföra en intervju. Vi frågade varje ny informant om de accepterade att intervjun spelades 

in. Alla informanter gick med på att delta i intervjuerna och genomförde dem utan att något 

problematiskt skede uppstod där alla även accepterade att intervjuerna spelades in. Regel 4 är 

nyttjandekravet som redogör för kraven för en undersökningsdeltagare i sådant fall denne av 

någon anledning väljer att avbryta sin medverkan så ska denne på något sätt inte utsättas för 

några former av påtryck. Då ingen av våra undersökningsdeltagare valde att avbryta sin 

medverkan behövde vi inte reflektera kring detta krav.  

Dock tror vi att vår undersökning kan ha påverkat våra informanter på så sätt att de blivit mer 

medvetna om de stora skillnaderna av att lämna den civila miljön och inta en roll i den 

militära verksamheten. Genom våra intervjufrågor blir de tvingade till att reflektera över de 

personliga och sociala följderna som speglas i våra intervjufrågor. Det resulterar i att de blir 

medvetna om hur de intagit sin nya roll som soldat och på vilka sätt den nya miljön påverkat 

dem. Vi upplevde inte att vår förhållningsätt mot våra informanter påverkade dem på ett 

negativt sätt, utan tvärtemot på ett positivt sätt. Vi kände en trygg och positiv miljö i rummet 

då det upplevdes mer som ett samtal där både vi och informanterna fann möjlighet till att lätta 

på trycket i form av skämt. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I kommande kapitel redogörs för de teorier och de socialpsykologiska begrepp som kommer 

att användas i analysen och som även är nödvändig till studiens problemställning. Kapitlet 

innehåller en redogörelse för de teorier och begrepp som senare tillämpas i analysen. Med 

hjälp av detta kapitel går det sedan att dra teoretiska slutsatser och vidare koppla dessa till 

det empiriska materialet. Kapitlet avslutas sedan med en teorisammanfattning med en 

motivering till hur teorierna kommer att komplettera varandra i analysen längre fram. 

4.1 Erving Goffman, Totala Institutioner 

Vi kommer att presentera två teorier av Erving Goffman. Den första teorin som vi har valt är 

institutionalisering där Goffman förklarar vad som händer med individer när de lämnar det 

civila samhället för att spendera en tid i en så kallad institution. Anledningen till att vi valde 

den här teorin beror på att utomstående många gånger upplever den militära verksamheten 

som en institution. Den militära miljön skiljer sig så pass från det civila livets rutiner 

gentemot deltagarnas dagliga rutiner. Deltagarna i den militära miljön befinner sig i olika 

faser där deras dagliga yrkesutövning utförs tillsammans med många andra deltagare, där alla 

behandlas lika och där det krävs att alla gör samma saker tillsammans. Det är i vårt fall 

intressant att se hur de personliga och det sociala förhållningssättet kan komma att förändras 

genom att individen ingår i en institution som är stängd för den civila omvärlden och vad det 

skapar för konsekvenser för den enskilde individen. Ute i det civila samhället kan individerna 

sova, äta, arbeta och umgås med andra med vissa begränsningar på sitt eget sätt och de är inte 

på samma sätt begränsade i sin handlingsfrihet. När individerna ingår i en total institution 

följer alla samma regler och rutiner som leds av en auktoritet på en bestämd plats. Från att 

individerna själv väljer vilka de skall umgås med hamnar individerna istället med andra 

individer som de inte har kunnat påverka och skall sedan genomföra rutiner tillsammans. 

(Goffman, 2007:14–15) 

Erving Goffman definierar ordet institution som en plats att bo och arbeta på där individer 

befinner sig i en likartad situation. Människorna lever instängda i ett formaliserat liv 

tillsammans under en längre tid och är avskilda från resten av samhället. (Goffman, 2007:9) 

Det sker en stor omställning för deltagarna redan under första dagen. De går från att själva 

välja sin klädstil som de identifierar sig med, sina egna vanor och handlingar till att klä på sig 

opersonliga kläder som den gröna uniformen och som i några enheter bära likadana frisyrer. 

Goffman diskuterar genomgående hur institutioner som militären, mentalsjukhus, fängelser 

m.fl. påverkar och förändrar individen. Omställningen är en process för deltagarna som 
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Goffman förklarar utifrån begreppet mortifikationsprocessen som också tydliggör begreppet 

rollförlust. Goffman förklarar hur individernas personligheter undertrycks inom totala 

institutioner och att den första inskränkningen av de intagnas personligheter är att deras civila 

kläder byts ut till en uniform. Målet med mortifikationsprocessen är att uppnå en 

underkastelse från individen där de även underkastar sig i institutionens regler och att 

reducera individens moraliska karaktär för att denne skall vara mer lätthanterlig i den 

institutionella miljön. (Goffman, 2007:21) 

Många gånger förbjuds individerna till att ta emot besökare eller att få permission under den 

första tiden i institutionen och detta i syfte att bryta ned tidigare roller och istället skapa ett 

medvetet erkännande av rollförlusten. Goffman förklarar hur lite utrymme det finns för 

individerna i en institution att undvika stress som de kan i det civila samhället. Samt hur 

självständiga val är svåra att göra då deltagarnas dagliga verksamheter genomförs kollektivt. 

Bestämda tecken eller tillsägelser som är uttrycksfulla och som individerna inte är vana vid är 

oftast ett krav inom institutioner vilket för många deltagare kan upplevas som konstigt eller 

obehagligt. Denna typ av isolering menar Goffman bidrar till att skapa en enhetlig grupp 

istället för en heterogen grupp av människor med både hög och låg status. Rollen som 

deltagare måste tränga undan de tidigare roller som individen intagit i det civila samhället. 

(Goffman, 2007:19) Det blir en stor omställning för deltagarna när de för första gången tar 

klivet in i den militära miljön då de inte har någon tidigare erfarenhet från denna. En annan 

stor omställning för deltagarna är att alla har likadana kläder i uniformen och det går enbart 

att identifiera dem utifrån deras ansikten. Goffman förklarar att detta är ett steg i 

institutionaliseringen. Det är mycket som skiljer sig från det civila till det militära där de 

förutom enhetlig klädsel och nya rutiner får lära sig att lyda order som för många kan 

upplevas underligt. Institutionaliseringen formar individen till en institutionaliserad individ 

från att vara en individ med mångfald. (Goffman, 2007:109) 

Deltagarna kommer från olika kulturer med olika personligheter som utgör en ram för 

individens beteenden och handlingar i det civila samhället. Goffman förklarar hur individen 

hamnar i en ny gemensam beteendekultur inom institutionen. Dessa beteendekulturer ändras i 

den mån att det finns en frånvaro av vissa handlingsmöjligheter för individerna som gör det 

svårt för dem att hålla jämna steg med de sociala förändringar som sker ute i det civila 

samhället. Goffman beskriver processen för den här typen av förändring genom begreppet 

diskulturation. Diskulturation innebär att det finns brist på möjligheter för de intagna att 

handla fritt som de är vana vid. Det kan vara mindre eller ingen tillgång alls till sina 
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mobiltelefoner eller mindre till gång till social interaktion så som deltagarna är vana vid 

genom exempelvis en fika. I extrem utsträckning kan individen påverkas till temporärt 

oduglig till att utföra uppgifter i det civila livet senare när han eller hon kommer ut. 

4.2 Erving Goffman, Jaget och Maskerna  

Den andra teorin som vi valt är Goffmans teori om rolltaganden där han främst använder sig 

av begreppen intrycksstyrning, framträdande, frontstage och backstage. Goffman redogör för 

hur vi människor tar på oss olika masker och på så sätt uppträder som skådespelare för att leva 

upp till den sociala situationens normer. Man skulle kunna beskriva hans teori som “livet som 

en teaterscen” då han beskriver livet som en teaterföreställning. Människor hamnar dagligen i 

sociala sammanhang där de umgås med andra människor och har sociala interaktioner vare sig 

de vill det eller inte. Varje dag tar människor sig till arbetet, åker till affären, tar en fika med 

bekanta och är hemma hos sina nära och kära i hemmet. Alla dessa sociala situationer som 

människor dagligen hamnar i har man genom samhällets normer lärt sig att definiera 

situationen och människor blir medvetna om hur man bör uppträda i den. På detta vis intar 

människor omedvetet roller i alla situationer för att uppleva den nuvarande situationens 

osynliga krav. (Goffman, 2009:23–25) Deltagarna inom den militära miljön har tidigare 

använt sig av masker beroende på den sociala situationen i den civila miljön. Den militära 

miljön som blir deras nya vardag med andra dagliga rutiner gör att de skapar nya masker för 

att tillämpa dem i de nya sociala situationerna inom den nya miljön. Deltagarna använder sig 

av masker för att bevisa för sig själva men främst för sin omgivning att de platsar i den nya 

miljön som soldater. Goffman använder sig av begreppet framträdande för att förtydliga vad 

en roll innebär. När en individ intar en roll sker det i samband med att ett framträdande äger 

rum i en social situation. Han förklarar vidare hur ett framträdande påverkar den enskilde 

individen genom att ha ett koncentrerat fokus för att påverka en annan individ. Individen blir 

det som denne utger sig för att vara i sin roll. Individen blir det han eller hon spelar och 

rollgestalten frambringas som individen håller vid liv i och med framträdandet. Intrycken som 

rollen sänder ut blir på så sätt individens ”jag” för tillfället och ju mer trovärdigt individen 

spelar rollen, desto mer tror individen på rollen själv. Sambandet mellan individen och rollen 

blir då starkare. (Goffman, 2009:46–47) Det leder oss vidare in på ett annat centralt begrepp 

som Goffman använder sig mycket av i sin teori, nämligen intrycksstyrning. Medvetet styr 

individen det intrycket som han eller hon vill att åskådarna skall få av dem. Målet med 

intrycksstyrning är att få omgivningen att dela samma uppfattning som individen har samt 

dela samma definition av verkligheten. Som enskild individ vill man även kunna hantera olika 
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sociala situationer på bästa sätt genom att följa samhällets normer och regler som föreligger 

för den nuvarande situationen. Detta höjer individens självförtroende när denne upplever att 

han eller hon kan inta och presentera en roll som ger fördelar i sociala interaktioner med 

andra. (Goffman, 2009:25,97)  

Goffman presenterar även begreppen frontstage och backstage där han förklarar frontstage 

som den främre regionen där aktören spelar en medveten roll där avsikten är att få de intryck 

som man vill ha av sin publik. (Goffman, 2009:97–98) Det andra begreppet som Goffman tar 

upp är backstage som innebär att individen istället befinner sig i den bakre regionen eller 

“bakom kulisserna”. Aktören står då inte framför sin publik och har då tid att reflektera över 

sina masker och kan släppa de olika rolltaganden helt. I den bakre regionen är individen sig 

själv och söker inte efter intryck. Individen behöver då inte leva upp till någon social 

situation. (Goffman, 2009:101–102) 

4.3 Randall Collins, Interaction Ritual Chains  

Vi har valt att ha med Randall Collins och hans begrepp interaktionsritualer och hur 

interaktioner mellan människor uppstår. Collins diskuterar kring hur vi skapar interaktioner i 

olika sociala sammanhang som bygger på tidigare erfarenheter och symboler. Vi valde Collins 

teori om interaktionsritualer då vi fann det intressant att se vad det finns för 

interaktionsritualer inom den militära miljön. Av den anledningen intresserade vi oss för detta 

begrepp då vi är övertygade om att det kan hjälpa oss att koppla vårt empiriska material till en 

vidare analys. Utöver begreppet interaktionsritualer kommer vi även att använda oss av 

begreppen emotionell energi, symbolisk interaktion och maktritualer. Collins förklarar att 

interaktionsritualer skapas i olika situationer där dessa är tillfälliga möten mellan individer 

som är laddade med emotioner och medvetande. Alla individer är unika på sitt sätt och 

hamnar ständigt i nya situationer med tidigare erfarenheter. Det är erfarenheter som individer 

upplever och hanterar på olika sätt och det är det som utgör skillnaden mellan människor. 

(Collins, 2004:4) För att interaktionsritualer skall fungera så ställs det krav på individerna. 

Deltagarna i den sociala situationen skall vara medvetna om vilka individer det är som 

faktiskt deltar. De skall dessutom vara medvetna om vilka roller alla har intagit samt rikta 

fokus på varandra. Det gör automatiskt att individerna delar en gemensam situation som ger 

dem en social och emotionell upplevelse och det är det som Collins menar är en 

interaktionsritual. (Collins, 2004:4-5) 
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Emotioner är ett centralt begrepp och ett resultat i interaktionsritualer. Om deltagarna klarar 

av att uppehålla de kriterier som krävs för att en interaktionsritual skall fungera så finns det en 

större möjlighet att den gemensamma sinnesstämningen blir långvarig. Collins menar att det 

är det här som emotionell energi innefattar och ger känslan av gemenskap. Den emotionella 

energin varierar till att vara hög eller låg beroende på de olika situationerna som deltagarna 

befinner sig i. Det bidrar till både positiva och negativa konsekvenser där det positiva kan 

förklaras som en ömsesidig fokus vilket genererar ömsesidiga känslor av gemenskap och 

tillhörighet. Det är då som Collins menar att en positiv emotionell energi uppstår mellan 

deltagarna samt att de sociala banden i gruppen stärks. Den emotionella energin kan få 

deltagarna att uppleva känslor som gör att de går in i beteenden som de annars inte skulle ha 

gjort. De negativa konsekvenserna av interaktionsritualer är när den emotionella energin är 

låg vilket genererar att deltagarna inte känner den gemenskap och tillhörighet som de annars 

hade gjort om den emotionella energin hade varit hög. (2004:21–22) En lyckad 

interaktionsritual höjer den emotionella energin hos deltagarna samt stärker de sociala band 

vilket ger individen ökat självförtroende och en ökad känsla av sammanhang och tillhörighet 

med andra. Collins förklarar hur grupper i samhället hör ihop och att emotioner är 

byggstenarna till en moralisk solidaritet. (Collins, 2004:103) 

Begreppet interaktionsritualer hjälper oss att förstå när nya kulturella symboler infinner sig 

och när gamla symboler förblir ett socialt engagemang. Collins förklarar hur individer samlar 

på sig egna identitetssymboler från tidigare erfarenheter och detta kallas för det kulturella 

kapitalet just för att samtalet i interaktioner är en viktig komponent för att utveckla symboler. 

Det finns olika identitetssymboler i olika situationer och ju fler identitetssymboler individen 

har tillgång till desto fler grupper får individen tillträde till. Collins förklarar hur individer 

söker sig till grupper som innehar liknande kulturellt kapital som de själva har för att inte 

känna sig ojämlik. (2004:359) 

Den symboliska interaktionen styr interaktionsritualer genom att dessa ibland fungerar som 

normer och regler i vissa grupper och bestämmer vad individerna skall känna i många fall. 

Symbolisk interaktion är symboler som representerar gruppen och det kan vara symboler som 

exempelvis enheter, uniformer och utseenden. (Collins, 2004:49) Collins menar även att de 

grupper som känner en hög emotionell energi är också de grupper som har tydliga symboler. 

(Collins, 2004:81) 
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Collins tar även upp maktritualer som sker mellan en ordergivare och en ordertagare där 

ordergivaren är en individ som ger order och ordertagaren är en individ som tar emot ordern. 

Om inte ordergivaren är accepterad av gruppen kan det i många anseenden bidra till att 

ordertagaren inte fullföljer en tilldelad order. Det kan även vara så att ordergivaren fullföljer 

den tilldelade ordern fastän denne inte vill det och känner sig tvingad och det beror oftast på 

gruppsolidariteten. Collins förklarar att det oftast är ordergivarna som känner den höga 

emotionella energin av att ge andra order medan ordertagarna oftast känner en låg emotionell 

energi när de utför en order som de egentligen inte vill utföra. (2004:112) 

4.4 Teorisammanfattning 

Med våra valda teorier kan vi ihop med vår empiri skapa ett mönster och sammanställa en 

analys längre fram i uppsatsen. På så sätt tror vi främst att dessa teorier hjälper oss att hitta 

aspekter som skall hjälpa oss att förstå de personliga och sociala följderna av deltagandet i 

den militära verksamheten och vidare utveckla det i vår analys. Med hjälp av Collins begrepp 

interaktionsritualer har vi fått en bredare förståelse för hur deltagarnas interaktionsritualer 

skiljer sig från interaktioner i det civila samhället. Det kan sedan kopplas till Goffmans 

begrepp institutionalisering. Detta genom att deltagarna intar en roll som soldat när de trär på 

sig uniformen som vidare kan kopplas till Goffmans begrepp om intrycksstyrning. Deltagarna 

använder sig av olika masker i sina rolltaganden för att leva upp till omgivningens förväntan 

på dem. Detta gör att det vidare kan sammanhängas med Goffmans teori och begrepp kring 

individens olika masker i sociala situationer och hur intrycksstyrning påverkar dem för att 

leva upp till dem. 

5. Presentation av materialet  
I det här kapitlet redogörs det empiriska material som har samlats in genom observationer 

och intervjuer. Materialet presenteras utifrån de teman som används i intervjuguiden. 

Presentationen grundas i citat ifrån intervjuer som sedan vävs samman för att göra det 

meningsfullt och begripligt.  

5.1 Motiv för att söka sig till GMU 

Hur kommer det sig att man väljer att söka sig till det militära och vad är det som gör det 

området så intressant? Nu när värnplikten ligger i vila vilket leder till att militär tjänstgöring 

inte längre är obligatorisk så är det intressant att se vilka som självmant väljer att söka sig till 

det militära livet och hur de blivit introducerade till området. Då det militära livet i regel 

associeras med disciplin, lydnad och ordning är det intressant att se vilka motiv rekryterna 
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uppger. Intervjuperson (4) berättar “ Pappa, brorsan, styvpappa och min farfar, farfar jobbar 

inom flottan också, det har gjort att jag alltid har varit intresserad av det militära...”och 

förklarar vidare “...De har berättat en massa saker om hur hårt och tufft det är, vilket det 

också är, men trodde att befälen skulle skrika mer på oss” (IP 4) 

Majoriteten av rekryterna som intervjuades gav liknande svar om hur de introducerats till 

området. Deras familjemedlemmar hade öppnat upp dörrar till det militära och på så sätt hade 

rekryterna skapat ett intresse och en nyfikenhet för det militära. Många av rekryterna hade fått 

höra historier om hur det är inom det militära och på så vis byggt upp en uppfattning utifrån 

det. De kunde mentalt förbereda sig och måla upp en bild av verksamheten. Några av 

rekryterna gjorde även fysiska förberedelser genom att gå långa sträckor medan andra inte 

gjorde några som helst förberedelser. Rekryterna hade inte några tidigare erfarenheter av det 

militära. De enda förväntningarna som de hade var att det skulle vara tufft, att befälen skulle 

skrika på dem och att de skulle gå upp väldigt tidigt om mornarna. De rekryter som inte hade 

blivit presenterade för det militära genom familjemedlemmar hade målat upp bilder av det 

militära utifrån filmer och andras upplevelser. Vi tolkade även att många hade föreställt sig 

och upplevt den militära verksamheten som tuff men att de anpassade sig fort. “Det är kul 

med nya utmaningar och jag gillar att utmana mig själv och se vad jag klarar av och inte 

klarar av. Jag hade ingen koll på militären innan jag kom hit. Ville bara ha en utmaning” 

förklarar (IP 1) 

Många av de kvinnliga rekryterna hade främst utmaning som motiv vilket var en bidragande 

faktor till att de sökte GMU. Det tenderade till att fler kvinnor än män som främst hade det 

här motivet till att söka sig till det militära. Männen svarade snarare att de inte hade några 

direkta planer eller idéer på vad de ville sysselsätta sig med i det civila livet varav valet av 

den militära utbildningen. Det var några oavsett kön som valde utbildningen för önskad 

militärtjänst i framtiden. 

5.2 Skillnaden mellan det civila samhället och den militära verksamheten  

Vi ville med detta tema få en större inblick i individernas upplevelser av tidigare 

grupptillhörigheter i det civila samhället och hur de nu upplever sin grupptillhörighet i det 

militära. Majoriteten av rekryterna svarade likadant och hade liknande upplevelser angående 

skillnaderna. Oavsett kön tog de upp skolarbeten och grupparbeten i det civila som exempel 

på skillnaden på hur grupper fungerar i det civila och i det militära. 
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Här måste man göra sitt för att man inte ska få skit eller att någon annan ska få det. I det civila, typ i 

skolan med grupparbeten och så kan man åka på snålskjuts. Här måste alla göra sitt och fungera som 

grupp och gör vi inte det så straffas alla (IP 5) 

Det finns bestraffningar i det militära som skiljer sig från det civila samhället som gör att hela 

gruppen bestraffas och inte den enskilde individen. Det gör att rekryterna tar mer hänsyn till 

gruppen och inte enbart till sig själva som de upplevde att de gjorde mer i det civila samhället. 

Sedan skiljer sig målsättningarna och situationerna radikalt från det militära och det civila 

samhället då grupper i det militära handlar och agerar utifrån krigsrelaterade situationer. Av 

den anledningen tvingas de till att tillsammans hitta lösningar och en gruppsammanhållning 

som måste fungera. Intervjuperson (3) berättar “I det civila livet så finns det ibland en attityd, 

gå fixa det själv, men hur svårt kan det vara, här är det mer nu fixar vi det tillsammans. Här 

är det verkligen en för alla, alla för en.” Rekryterna påpekade dock att de hade fått större 

förståelse över hur bekvämt man lever i den civila miljön som exempelvis att skolarbetet har 

låga krav. De anser att skolarbeten hade blivit mer effektiva och att de fått bättre resultat om 

alla i gruppen hade strävat mot ett gemensamt mål. Skolarbeten tenderar till att det många 

gånger blir att flera i gruppen åker “snålskjuts” på övriga deltagare. Generellt sätt har den 

militära verksamheten även öppnat upp ögonen för rekryterna om betydelsen av att ha andra 

vid sin sida än att stå som enskild. 

Rekryterna uttryckte tydliga skillnader på gruppen inom det civila och inom det militära men 

även stora skillnader på sig själva och sina beteenden. De förklarar skillnaderna i deras sätt att 

tänka om sig själva men främst om betydelsen av det sociala och den gemenskap som finns 

inom det militära. Några av rekryterna påpekade att skillnaderna mellan det civila och det 

militära är som svart och vitt. Det finns inget ”mittemellan” inom det militära. Andra tyckte 

att det fanns några likheter med det civila men att det ändå skilde sig så pass mycket att det 

upplevdes som en helt annan värld. Vi upplevde även i observationen hur rekryterna väntade 

på att alla blev klara för att sedan tillsammans gå till nästa övning. Vi uppfattade att det fanns 

en tydlig sammanhållning i gruppen.            

Det kanske kommer vara jobbigt att lyda order för att jag är ju inte så van vid att liksom någon 

bestämmer över mig på det sättet. Men eftersom det är så inkört så vänjer man sig, alltså man anpassar 

sig (IP 2) 

Skillnaden mellan det civila och det militära var särskilt att få och lyda order. Många av 

rekryterna upplevde detta som svårt och konstigt till en början då de oftast inte hade någon 

som bestämde över dem i det civila, på det sättet som de erfar i det militära.  
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5.3 Förändringar hos individen genom deltagande i GMU  

I den här kategorin ville vi förstå de sociala och personliga förändringarna hos rekryterna 

sedan de anpassat sig till den militära miljön och vad den haft för inverkan på dem. Alla 

rekryter hade sett skillnad och förändringar hos sig själva, men det tenderade att vara skillnad 

mellan kvinnor och män. Intervjuperson (6) berättar “Utbildningen har redan ändrat på mig 

som person och jag skjuter inte upp saker och ting så som jag gjorde för och fortsätter med att 

förklara ”tar med mig att samarbeta med andra och att kommunicera bättre med andra i 

gruppen”     

Majoriteten av männen hade märkt tydliga förändringar på sitt sätt att tänka om andra och lärt 

sig ta mer hänsyn till sin omgivning samt att de även blivit mer ansvarstagande. De anser att 

det är den disciplin som finns i det militära som har medfört den här förändringen hos dem. 

Det är en disciplin som lär rekryterna att vakna väldigt tidigt varje dag, att göra de dagliga 

rutinerna som exempelvis bädda sängen och se till att utrustningen är ren men även att se till 

att rutinerna görs lika bra varje gång. Rekryterna har bäddats in i ett beteende som de själva 

anser vara positivt.   

Jag tar mer ansvar än vad jag gjorde förut, stod hellre längst bak än att ta initiativ. Har lärt mig att ta 

mycket ansvar då jag har kastats in i situationer som tvingat mig till att ta ansvar, vilket jag själv kan 

bestämma ute i det civila (IP 8) 

Kvinnorna såg skillnader och förändringar hos sig själva genom att de lärt sig att ta mer 

ansvar, lärt sig att våga ta mer initiativ och fått erfarenheter av att leda en större grupp.  De 

har intagit ett tuffare beteende till att våga ta mer initiativ och slutföra saker och ting. Under 

observationen kunde vi inte uppleva dessa skillnader då dessa förändringar är svåra att tyda 

under observation. Ännu svårare blev det för oss då vi inte hade någon kunskap om deras 

personligheter. Detta kunde vi dock tolka väldigt tydligt under intervjuerna eftersom de 

förklarade sina personliga utvecklingar. 

5.4 Rollomvandling under militärtjänsten 

Detta tema använde vi oss av för att kunna förstå de aspekter som påverkar individernas 

identitetsomvandling. Vad för verktyg som underlättade för dem att inta rollen som soldat och 

vad som sedan påverkade deras beteenden. Vi uppfattade det som att rekryterna kunde se 

tydliga skillnader och förändringar hos sig själva och vilka faktorer som påverkade dem för 

att de skulle kunna se dessa skillnader. 

När jag tar på mig uniformen så tänker jag på hur jag går, hur jag beter mig eller hur mitt hår ser ut. 

Man går in i en annan roll så fort man tar på sig "jobbkläderna" eller går uppför trapporna (IP 7)    
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Deras uniform var en stor faktor till deras omvandling och genom den kunde de lämna sin 

civila roll snabbt för att sedan inta sin militära roll. Så fort de tog på sig uniformen medföljde 

det normer och regler som finns inom den militära verksamheten som påverkade deras 

beteenden. Intervjuperson (6) berättar “Man formas omedvetet till en soldat och speciellt 

under de första dagarna. Sen får man skit när man gör fel och man får belöning och 

uppmuntring när det går bra”. Rekryterna menade att det blev lättare att inta sin roll som 

soldat och agera “skådespelare” med hjälp av uniformen. Rekryterna ansåg även att det var 

enkelt att skilja på rollerna eftersom uniformen till stor del utgjorde omvandlingen mellan 

rollerna. De upplevde inte att deras identiteter hade ändrats helt och hållet då de tyckte att de 

under utbildningen hade fått bevara stora delar av sina personligheter. De hade dock lärt sig 

många nya saker och genom utbildningen fått en ny inblick på vissa punkter som format dem 

till bättre människor med förbättrade egenskaper i bagaget. 

Rekryterna har under utbildningens gång blivit allt mer medvetna om varför det är en så hård 

disciplin och varför befälen straffar och belönar dem. Anledningen menar de är att de tränas 

utifrån en krigsrelaterad situation och då går det inte att ta det som det kommer. Det kan 

längre fram resultera i en fråga om död eller överlevnad. 

5.5 Man + Kvinna = Soldat 

Det har blivit allt vanligare att kvinnor utbildar sig inom det militära och vi var nyfikna på hur 

många kvinnliga rekryter vi skulle träffa när vi besökte Lv6 då det kan uppfattas som en 

maskulin verksamhet. Vi ville höra deras tankar om de uppfattningar som finns om kvinnors 

deltagande i det militära som kan vara att kvinnor inte hör hemma eller klarar av en sådan 

miljö. Under vår observation såg vi att det fanns mer kvinnliga rekryter än vad vi trodde som 

genomförde utbildningen. När vi intog fältet upplevde vi inte att det var några konstigheter 

med att se så många kvinnor i en maskulin miljö. Dock fick vi under intervjuerna med de 

kvinnliga rekryterna ta del av uppfattningen att de i många fall upplevde svårigheter med att 

vara en del av en maskulin miljö. 

Man har ju som tjej behövt kämpa lite mer för att klara av det som killarna liksom. Jag har t.ex. för 

kort fingrar och kan inte alltid nå till de mekaniska delarna på våra vapen och då har jag fått hitta på 

egna lösningar liksom (IP 4) 

Några av de kvinnliga rekryterna upplevde några mindre problem som de inte tror hade 

uppstått om de hade varit män. Exempelvis hade vissa av de kvinnliga rekryterna för korta 

fingrar vilket ledde till diverse svårigheter vid vapenhantering eller att det ibland var tungt att 

bära utrustningen. De kvinnliga rekryterna medgav att de kände att de var tvungna att bevisa 



32 
 

att de klarade av övningarna lika bra som de unga männen för att vinna deras respekt, fast de 

egentligen redan hade vunnit den. 

De första dagarna här var riktigt jobbiga, alltså utrustningen var så tung och under vissa övningarna 

hjälpte killarna mig med att bära min utrustning eller hjälpte mig mentalt med att peppa mig (IP 2) 

De kvinnliga rekryterna hade även svårigheter med den tunga utrustningen i början av 

utbildningen där männen automatiskt hjälpte dem med den för att kvinnorna skulle klara av 

och fortsätta genomföra övningarna. Förutom det fysiska stödet så visade männen även ett 

mentalt stöd genom att peppa kvinnorna samtidigt som de visade respekt vilket gjorde att de 

inte kände sig utanför eller upplevde att de skulle få arbeta hårdare. 

5.6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att majoriteten av rekryterna hade blivit introducerade för det militära av 

familjemedlemmar som tidigare gjort militärtjänst. På så vis visste de flesta av rekryterna vad 

som väntade dem och de kunde därför förbereda sig både psykisk och fysiskt. De stora 

skillnaderna mellan det civila och det militära livet ansåg rekryterna vara den hårda 

disciplinen. Det handlade inte bara om att vänja sig vid de nya strikta rutinerna utan även att 

se till att saker och ting blev lika bra varje gång. Att alla i gruppen hjälps åt för att nå bästa 

resultat och att ingen åker snålskjuts på andra vilket de flesta kunde hålla med om att de hade 

gjort i det civila. Detta har gjort att rekryterna lärt sig ta mer hänsyn till andra men även lärt 

sig att försöka förstå varje individs unika egenskaper och dra nytta av dem i en grupp för att 

skapa en starkare solidaritet. Männen hade märkt skillnader hos sig själva genom att ta mer 

hänsyn till andra men att de även tog mer ansvar för sig själva. Detta kom av att de dagligen 

utsätts för gruppövningar där de tvingats till att lära sig att ta hänsyn till andra än bara sig 

själva. Kvinnorna uppfattade förändringar hos sig själva så som att ta mer ansvar, stå för sin 

sak och leda större grupper. Detta har de lärt sig genom att ha intagit ansvarsfulla roller och 

tvingats ta viktiga beslut som senare kan påverka gruppens resultat. 

En intressant del som rörde alla rekryter var hur uniformen påverkade dem och deras 

beteenden. De tyckte att de ändrades så fort de klev in i den och de började genast tänka på 

deras hållning, hur håret såg ut och hur de pratade. Uniformen blev deras redskap för den 

militära verksamheten och underlättade för rekryten att ta och gå ur rollen som soldat. 

Uniformen ser även till att rekryten inte betraktas utifrån ett könsperspektiv utan att istället 

blir en del av enheten. Utifrån rekryternas svar lade vi märke till att männen hade en positiv 

inställning och attityd gentemot kvinnorna. De hade lika stor respekt för dem som för 

männen. De såg dem inte som det andra könet utan att de tillsammans var en grupp. 
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning 
I det här kapitlet kommer vi att analysera vårt empiriska material med stöd i de teorier vi 

valt för att ge en socialpsykologisk förståelse för området utifrån vår problemformulering. 

Vi har valt att presentera vår analys genom att använda oss av liknande teman som vi 

presenterade i början av studien, för att besvara vår frågeställning. 

6.1Motiv till sökandet av GMU 

Det är intressant att se vilka motiv rekryterna hade för att söka sig till GMU då militär 

tjänstgöring idag inte längre är obligatorisk. Då det militära livet i regel associeras med 

disciplin, lydnad och ordning är det intressant att se vilka motiv rekryterna uppger. Under 

våra intervjuer med rekryterna visade det sig att majoriteten av dem hade introducerats till 

området genom familjemedlemmar. Rekryterna kunde då förbereda sig både fysiskt och 

mentalt inför utbildningen eftersom de har fått höra upplevelser av familjemedlemmarna. De 

resterande av rekryterna hade målat upp en bild av det militära utifrån filmer och andras 

berättelser om sina upplevelser. Det visade sig att de kvinnliga rekryterna hade främst 

utmaning som motiv till att söka sig till utbildningen. Männens motiv till att söka sig till 

utbildningen var att de hade familjemedlemmar som hade introducerat de till det militära, 

samtidigt som det fanns några manliga rekryter som inte riktigt var medvetna om vad de ville 

göra efter studenten.  

 6.2 Institutionalisering i det militära  

I den här delen kommer vi att analysera och tolka de förändringar som rekryterna genomgår 

när de lämnar sina civila livsstilar för att tillägna sig en ny livsstil inom den militära miljön. 

Vi kommer att göra det genom att använda oss av Erving Goffmans begrepp 

institutionalisering, rollförlust och mortifikationsprocessen. Försvarsmakten som myndighet 

är uppbyggt på en tydlig hierarki och pga. detta kan den militära verksamheten uppfattas som 

en institution utifrån. Det innebär att det finns tydliga auktoriteter att lyda och 

försvarsmaktens normer och regler att följa vilket kan upplevas som en stor förändring för 

rekryterna. 

De flesta av rekryterna berättade att de aldrig tidigare hade varit i en liknande disciplinerad 

och hierarkisk miljö förut. De tog skolan som ett exempel där lärarna var auktoriteter men 

som de sällan hade respekt för medan de i sin utbildning har lärt sig att respektera sina befäl. 
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Rekryterna har förstått att deras befäl finns där som vägledning och att deras kunskap om det 

militära är mycket högre än deras egen kunskap. Vapenhantering är också en faktor som 

bidrar till kontrasten mellan rekryternas olika livsvärldar. Majoriteten av rekryterna fann det 

intressant och roligt med vapen medan andra upplevde det som obehagligt till en början där de 

inte riktigt visste konsekvenserna av att hantera ett vapen. En annan stor omställning är den 

enhetliga uniformen. Det går således enbart att identifiera dem utifrån deras ansikten. 

Rekryterna formas till institutionaliserade individer från att ha varit individer som deltar i ett 

civilt samhälle av mångfald. Vi kan koppla dessa erfarenheter till Goffmans begrepp 

institutionalisering där han förklarar att en institution är en plats att bo och arbeta på där 

individer befinner sig i en likartad situation. Människorna lever i ett instängt och formellt liv 

tillsammans under en längre tid som är avskild från resten av samhället. 

Rekryterna kom från olika kulturer som utgjorde en ram för deras beteenden och handlingar. 

Under vistelsen inom det militära kom många av rekryterna att nästan bli tvingade att 

förändra sina beteenden genom en diskultration för att de skulle kunna ha möjlighet att klara 

av utbildningen. Under utbildningen skapade rekryterna en gemensam kultur eftersom de inte 

har haft lika stor möjlighet att kontakta vänner med mobiltelefon eller följa olika sociala 

medier så som de var vana vid att göra i det civila samhället. Rekryterna på Lv6 har 

genomgått en mildare diskultration och de ansåg att det var en befrielse att inte kunna ha 

kontakt med omvärlden på samma sätt som de haft förut. De kunde fokusera mer på 

utbildningen och upplevde inte längre någon press att ständigt uppdatera sina vänner eller ta 

reda på vad som försiggår på sociala medier.  

Många av rekryterna hade till en början svårigheter med att bära uniformen och all den 

utrustning som en soldat skall ha med sig ut på fältet. Några hade även svårigheter med att 

sova i samma rum tillsammans med ett tiotal andra rekryter då de var vana vid att ha sitt 

sovrum som en privatzon i sitt civila liv. Goffman menar att det är en process som inskränker 

individernas personligheter. Det gör det mindre fritt för dem att inta olika roller utan att det 

påverkar deras relationer till andra individer. Många gånger förbjuds individerna att ta emot 

besökare eller att få permission under den första tiden i syfte att bryta ned tidigare roller och 

istället skapa ett medvetet erkännande av rollförlusten. Dessa rollförluster som Goffman 

kallar det kunde vi identifiera i vår empiri. Rekryterna ansåg att de under utbildningen hade 

bevarat stora delar av sina personligheter men att de intagit rollen som soldat som har haft 

många olika förväntningar på sig av sin omgivning som de dagligen hade intagit vilket hade 

ändrat deras beteenden. Rekryterna intar olika roller inom det militära och då måste de i 
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många fall tänka på de konsekvenser som kan komma att påverka gruppen och gruppens 

resultat. De företeelser som sker i de tidiga stadierna inom det militära skiljer sig från 

rekryternas tidigare erfarenheter. Det handlar om att frånta dem deras civila kläder som utgör 

en del av vilka de är, att lära sig att arbeta och bo med individer som de inte har valt att arbeta 

och bo med. Att utföra rutiner som någon annan bestämt samt utföra dessa rutiner enligt givna 

direktiv. Dessa nya och ovana rutiner gör att rekryterna hamnar i en mortifikationsprocess och 

målet är att individen underkastar sig institutionens regler. Denna typ av isolering menar 

Goffman bidrar till att skapa en enhetlig grupp istället för en heterogen grupp av människor 

med både hög och låg status. Rollen som rekryt måste tränga undan de tidigare roller som 

individen vant sig vid att spela i det civila samhället. Goffman, 2007:21) Vi kan här koppla 

detta till vår tidigare forskning och artikeln From Military to Civilian Life (2004) Paul Higate. 

Higate förklarar skillnaden mellan den militära och den civila identiteten samt hur svårt det 

kan vara för många pensionerade soldater att komma ut i samhället och återigen inta deras 

tidigare civila livsstilar. Higate förklarar hur soldaterna i den amerikanska armén bäddas in i 

den militära socialiseringen och hur dessa processer skapar militära och maskulina identiteter 

genom att sätta soldaterna i institutionella sammanhang. Vi kan relatera det till Goffman och 

begreppet mortifikationsprocess där vi tydligt kan se skillnader på den amerikanska och den 

svenska armén. Den svenska armén har betydligt kortare grundutbildning där det betyder att 

de svenska soldaterna som går GMU inte hinner bäddas in i mortifikationsprocessen i den 

grad att de inte hittar tillbaka till sin civila identitet när utbildningen är slut. De rekryter som 

väljer att fortsätta sin militära karriär kan bäddas in i en djupare mortifikationsprocess som 

kan göra det svårt för dem att i framtiden hitta sin civila identitet. 

Rekryterna hade en viss uppfattning om att det militära skulle skilja sig åt från det civila i att 

många och många upplevde svårigheter med att dela rum med de andra rekryterna, att vakna 

tidigt tillsammans, att göra samma saker om och om igen tills de gjorde rätt. Allt de gjorde, 

gjorde dem tillsammans och det skapade en “Vi-känsla”, förklarar rekryterna. Vi kopplar det 

till Goffman där han förklarar att det är många murar som bryts ned i början av 

institutionaliseringen. Det är murar som i vanliga fall skiljer individers rutiner från andras när 

individen lämnar den civila världen och tar ett steg in i en så kallad institution. Även om dessa 

rutiner bryts ned så skapas det nya murar i institutionerna som skiljer individerna från resten 

av det civila samhället. Majoriteten av rekryterna medgav att de aldrig tidigare har känt en 

sådan gemenskap som de har funnit inom utbildningen. Många berättade att de nu vet hur de 

skall göra för att införa en bra gemenskap i sina framtida grupper medan andra är inställa på 
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att inte hitta samma gemenskap i det civila igen. Rekryterna upplevde de första dagarna på 

regementet i Halmstad som ett fängelse då de var tvungna att stiga upp tidigt på morgonen för 

att vidare ha uppställning, bädda sängen, göra i ordning sin utrustning och sedan iväg för att 

utföra övningar. Det var en disciplin som upplevdes som en stor kontrast samt skillnad 

gentemot det civila där de exempelvis hade rutiner som att borsta tänderna två gånger om 

dagen. De var inte vana vid den strikta och disciplinerade miljön som skapade höga krav på 

dem.  

Yrket som soldat kräver en viss mental och fysisk förmåga men även rutin på att ha det rent 

och att saker och ting sker på ett visst sätt. På så vis skapas det en disciplin att varje gång ha 

det lika rent. Vi anser att dessa rutiner och ritualer i det militära som exempelvis att bädda 

sängen på ett sätt faktiskt formar rekryterna till en mer disciplinerad individ. Många av 

rekryterna tyckte att det var konstigt och påfrestande att få lära sig bädda sängen på ett “rätt” 

sätt där de fick göra om det flera gånger tills det blev ”rätt”. Begreppet “gör om, gör rätt” är 

en viktig aspekt i det militära då det återigen är viktigt att göra rätt när det väl gäller i strid. 

Att bädda sängen är en rutin för rekryterna som eliminerar en “låt gå “mentalitet vilket vidare 

skapar en disciplin av att göra det bra varje gång. 

6.3 Intrycksstyrning och den militära rollen  

Vi kommer i den här delen analysera och tolka den militära rollen genom hur en ny miljö och 

hur andra individer påverkar individen på både en social och personlig nivå. Vi kommer att 

använda oss av Erving Goffman och hans begrepp intrycksstyrning, framträdandet, frontstage 

och backstage för att förklara hur Goffman redogör för hur människor tar på sig masker och 

styr sina intryck för att kunna hantera olika sociala situationer. I intervjumaterialet fann vi att 

rekryterna använder sig av en mask för att klara av de olika sociala situationer som de ställs 

inför i den militära miljön. Det är masken som utgör rekryternas roll som soldat. Det var till 

en början förvirrande för många av rekryterna att veta hur de skulle bete sig i den nya miljön. 

De delgav att de under utbildningen snabbt lärde sig hur de skulle uppträda för att passa in i 

den militära miljön och de olika sociala situationerna som de hamnade i. De har under hand 

hittat de rätta maskerna som hjälper dem att hitta den rätta rollen och beteendet just för den 

sociala situation som de hamnar i. Inom den militära miljön använder de uniformen som ett 

verktyg för att hitta det rätta beteendet. De förklarade att uniformen medför en snabb 

förändring hos dem. Så fort de tar på sig uniformen medföljer de normer och regler som finns 

inom den militära verksamheten som påverkar deras beteende. Rekryterna förklarade att de 

tänker på hur de ser ut, hur de talar och hur de går när de har på sig uniformen Rekryterna 
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menade att det blev lättare att inta sin roll som soldat och agera “skådespelare” med hjälp av 

uniformen. 

Goffman använder sig av begreppet framträdandet för att förtydliga vad en roll innebär. När 

en individ intar en roll sker det i samband med att ett framträdande äger rum i en social 

situation. Han förklarar vidare hur ett framträdande påverkar den enskilde individen att ha ett 

koncentrerat fokus för att påverka en annan individ. (Goffman, 2009:46) Individen blir det 

som denne utger sig för att vara i sin roll. Intrycken som rollen sänder ut blir på så sätt 

individens ”jag” för tillfället och ju mer trovärdigt individen spelar rollen desto mer tror han 

eller hon på rollen själv och sambandet mellan individen och rollen blir starkare. (Goffman, 

2009:52) Detta leder oss vidare in på begreppet intrycksstyrning. Människor presterar enskilt 

en medveten roll för att presentera en bestämd bild av sig själva inför deras publik för hur de 

vill framstå. Målet med intrycksstyrning är främst att hantera dessa sociala situationer på 

bästa sätt genom att följa samhällets normer och regler som föreligger för den nuvarande 

situationen. Detta höjer individens självförtroende när denne upplever att han eller hon kan 

inta och presentera en roll som möjliggör erhållandet av fördelar i sociala interaktioner med 

andra. Vi har utifrån våra intervjuer med rekryterna lagt märke till ett gemensamt mönster. 

Det är ett mönster som tyder på att rekryterna från utbildningens start ville vara sina befäl till 

lags och inte vara den som sticker ut från gruppen. Rekryterna ville tidigt leva upp till de 

sociala normerna inom utbildningen för att inte sticka ut eller bryta normerna. Deras 

intrycksstyrning påverkades av deras befäl och de andra rekryterna som alla hade varandra 

som publik att spela inför. Rekryterna förklarade hur de snabbt lärde sig att veta vad som 

förväntades av dem samt pressen de upplevde för att deras “publik” skulle godkänna dem. 

Detta kan förstås genom Goffman som förklarar att målet med intrycksstyrning är att känna 

att man lyckats inta en roll och presentera rollen på ett sådant sätt att det ger fördelar i sociala 

interaktioner. Rekryterna vill anpassa sig till sin publik, det vill säga till sina befäls och sina 

kollegors förväntningar. Sammanfattningsvis så upplevde rekryterna från dag ett krav och 

förväntningar som den nya situationen krävde från dem. De upprättade masker för att kunna 

leva upp till situationen och styra intrycken gentemot befälen som de fick. 

6.4 Gemenskap och tillhörighet inom det militära 

I det här temat kommer vi att analysera de sociala samspelen som finns inom den militära 

miljön genom Randall Collins begrepp interaktionsritualer, emotionell energi och symbolisk 

interaktion. Collins förklarar hur begreppet interaktionsritualer skapas i olika situationer med 
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individer som är laddade med emotioner och medvetandet över situationen. Med hjälp av 

Collins förklaringar kan vi direkt koppla begreppen till vårt material. 

Rekryterna berättade att de under utbildningen snabbt förstod betydelsen av gruppen och att 

de enskilt skulle behöva göra sina uppgifter för att det sedan skulle kunna bidra till att 

gruppen uppnår sitt gemensamma mål. De förstod även att de blir straffade om de inte hjälper 

sin grupp och inte gör sitt yttersta och istället försvårar för gruppen. Det medförde att fokus 

låg på varandra i gruppen och ett medvetande om varandras roller i den. De ingick i 

vardagliga interaktionsritualer i Collins mening som innebär att deltagarna skall vara 

medvetna om vilka som faktiskt deltar och även vara medvetna om vilka roller alla har intagit 

och rikta fokus mot varandra och den gemensamma aktiviteten. Detta innebär att individerna 

delar en gemensam situation som ger dem en social och emotionell upplevelse (Collins, 

2004:4-5)  

Rekryterna på GMU lärde sig att rikta fokus på rätt saker väldigt fort och förklarade att det 

beror på de mål och resultat som finns inom den militära verksamheten och som de måste nå i 

alla de övningar som de deltar i. Rekryterna menade att de har skapat gemensamt fokus på 

varandra och att detta har gjort att de har fått upp ögonen på sig själva men även på andra 

samt deras egna starka respektive svaga sidor.  

Rekryterna förklarade hur de med tiden tillsammans hade skapat en gemenskap och 

sammanhållning inom gruppen genom att de ställts inför utmaningar, motgångar och 

framgångar tillsammans, där de har behövt hjälpa varandra för att klara av olika situationer. 

De nämner den klassiska frasen “en för alla, alla för en” när de förklarar gruppens 

sammanhållning. Självklart kan det vara så att rekryterna känner negativa känslor efter en 

arbetsam övning, att vädret är dåligt eller att de är besvikna på sig själva eller på varandra. 

Till stora delar finner de samtidigt positiva känslor av att få vara en del av en grupp med 

människor. Känslan av sammanhållning och tillhörighet bygger en hög grad av vad Collins 

kallar, emotionell energi. Emotioner är ett centralt begrepp och ett resultat i 

interaktionsritualer. Om deltagarna klarar av att upprätthålla de kriterier som krävs för att en 

interaktionsritual skall fungera så finns det en större chans att den gemensamma 

sinnesstämningen blir långvarig. Det medför en hög emotionell energi som innefattar en 

känsla av solidaritet. Rekryterna har under utbildningen skapat en gemensam sinnesstämning 

och de har skapat en fungerande grupp under en kort tid. Det är viktigt att en grupp rekryter 

som tränas i krigsrelaterade situationer känner tillit till varandra samt ett ömsesidigt samarbete 
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under de uppgifter som skall göras. Rekryterna tog många gånger upp den gemenskap och 

effektivitet som de har inom gruppen och förklarar att de trodde att det berodde på att de 

gjorde allt tillsammans. De misslyckades tillsammans, de skrattade tillsammans, de kände 

framgång tillsammans och det var det som resulterade i den gemenskap som finns i gruppen.  

Den symboliska interaktionen styr interaktionsritualer genom att dessa ibland fungerar som 

normer och regler i vissa grupper och bestämmer för vad individerna skall känna i många fall. 

Symbolisk interaktion är symboler som representerar gruppen och det kan vara symboler som 

exempelvis enheter, uniformer och utseenden. (Collins, 2004:49) Collins menar att de grupper 

som känner en hög emotionell energi är de grupper som har tydliga symboler. (Collins, 

2004:81) Försvarsmakten utgör många symboliska interaktioner på olika nivåer. På 

organisationsnivå bildas symboliska interaktioner i de enheter som finns inom försvarsmakten 

så som armén, flottan, jägarna och luftvärnet. Det råder konkurrens mellan enheterna för att 

visa vilken enhet som är den mest präglade av enheterna. På gruppnivå bildas symbolisk 

interaktion i de grupper som finns inom försvarsmakten. Det är exempelvis spaningsgruppen, 

granatkastargruppen eller skarpskyttegruppen. Här råder det också en konkurrens mellan 

grupperna för att visa vilken grupp som är bättre än alla de andra. På individnivå finns olika 

befattningar inom försvarsmakten. Det kan vara befattning som bl.a. gruppchef, 

stridsvagnsförare eller skarpskytt. Försvarsmakten är en omfattande myndighet med många 

olika grupper som skapar sina egna symboliska interaktioner och tävlar gärna med de andra 

grupperna. Trots detta finns det riktlinjer för grupper och enheter i försvarsmakten som 

hjälper dem att sträva mot samma mål. Det är försvarsmaktens tydliga gemenskap och 

solidaritet samt ett tydligt mål som är till lika rikets försvar.  

Rekryten förklarar att det initialt var väldigt svårt att anpassa sig till de nya rutinerna och att 

lyda en tydlig auktoritet. De upplevde blandade känslor inför en total lydnad vilket resulterade 

i att de egentligen inte ville lyda, samtidigt som de visste att konsekvenserna av att inte lyda 

skulle vara stora. Collins begrepp maktritualer innebär att ordergivaren måste vara accepterad 

av gruppen för att en order skall fullföljas av ordertagaren. Rekryterna förklarade att det inte 

tar lång tid tills befälen blir respekterade och accepterade vilket gör att rekryten fullföljer 

orden fastän rekryten inte vill och det beror på den gruppsolidaritet som finns i gruppen. Det 

innebär att ordergivaren upplever en hög emotionell energi när denne ger order och att 

ordertagaren upplever en låg emotionell energi, då denne utför en order som denne inte vill 

utföra. 



40 
 

7. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra våra slutsatser av vår studie. 

Med hjälp av vår empiri, vetenskapliga teorier och tidigare forskning har vi kommit fram till 

intressanta slutsatser. De sociala och personliga följderna hos individerna som deltog i GMU 

går många gånger hand i hand men kompletterar även varandra i vissa fall. Vi kom fram till 

att många av rekryterna var starkt påverkade av sin sociala omgivning i början av 

utbildningen. Det är en tid när de inte är bekanta med den militära miljön och dess normer. 

Rekryterna var inte riktigt medvetna om vad som var rätt eller fel. Ingen av rekryterna ville 

heller skilja sig från gruppen genom att säga ifrån eller göra motstånd mot sina befäl. Ju mer 

vi fick ta del av rekryternas upplevelser av den inledande delen av utbildningen desto mer 

kunde vi se ett mönster där rekryternas intrycksstyrning och framträdanden anpassades till 

den nya situationen. Vi förstod att rekryterna ville göra sin sociala omgivning till freds och 

gjorde som befälen beordrade dem även om de tyckte att det var konstigt eller pinsamt. 

Rekryternas lydnad tror vi beror på att de inte vill skilja sig från gruppens generella beteende. 

Vi anser då att rekryterna också burit på en mask för att klara av den konstiga eller pinsamma 

situationen som de har utsetts för. Vi anser att rekryterna har utsetts för många olika 

”teaterscener” som Goffman kallar det där de har blivit tilldelade en roll som de inte är 

bekväma vid. Det kan exempelvis vara en ledarroll som har tilldelats en kvinnlig rekryt som i 

det civila livet gärna håller sig undan i större grupper.  

De har befunnit sig i den främre regionen där ”publiken”, den sociala omgivningen, har 

betraktat dem och det kan i många fall också varit anledningen till intrycksstyrningen. Denna 

styrning kan för många rekryter sätta press på att imponera på eller leva upp till förväntningar 

från omgivningen samtidigt som den har hjälpt dem att hitta sin trygghet och roll i gruppen.  

Vår förförståelse var att rekryterna var starkt påverkade av de interaktionsritualer som finns 

inom den militära miljön. Detta stämde överens med resultatet av intervjuerna. De kom att 

rikta sig mot varandra på grund av den osäkerhet de till en början kände och vidare när 

rollerna etablerades. De riktade ett gemensamt fokus på varandra samt på de mål som var 

uppsatta för gruppen. Rekryterna förklarade att de hade skapat en gemenskap som de aldrig 

förut hade tagit del av och beskriver att allting blev så mycket enklare när alla hjälptes åt. De 

interaktionsritualer som finns i det militära och som de i vardagen utövar har en viktig social 

betydelse. Övningarna som de utförde tillsammans gjorde att rekryterna kom varandra 

närmare och kände gemenskap och solidaritet. Denna gemenskap uppstår då de är i behov av 
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gruppen och gemenskapen i den för att klara av uppgifterna. Den gemenskap och tillhörighet 

som rekryterna kände hjälpte dem på en personlig nivå att bygga upp ett självförtroende och 

en trygghet i sig själva. De blev även medvetna om att de faktiskt deltar i en grupp och att 

individens roll i gruppen är betydande. 

Rekryterna hade till en början svårigheter med att komma in i rollen som soldat och kände 

nästan ett obehag att inte veta hur de skulle bete sig. Den gröna uniformen hjälpte dem att 

snabbt gå in i rollen som soldat och det är också en del av den så kallade 

institutionaliseringsprocess som Erving Goffman tar upp i sin teori om institutionalisering. 

Rekryterna började anpassa sig till en miljö där de arbetar och bor med samma personer i 

gruppen. De började gå in i en institutionalisering och en mortifikationsprocess där rekryterna 

fråntas tidigare rutiner. 

Genom intervjuerna kom vi fram till att kvinnorna främst hade utvecklats på ett personligt 

plan genom att inta allt mer ansvarstagande roller för att sedan kunna leda större grupper och 

ta generella beslut eller beslut som påverkat gruppen och gruppens resultat. Det ger dem ett 

tidigare saknat självförtroende som eliminerar möjligheten till att befinna sig i en så kallad 

“grå zon”. En zon där de aktivt väljer att inte delta, håller sig gärna undan större grupper och 

att stå inför en större grupp eller leda en större grupp. Männen ansåg att de hade lärt sig ta mer 

hänsyn till gruppen och insett gruppens betydelse under utbildningen. Soldaterna tränar 

återkommande på krigsrelaterade situationer där man vanligen alltid agerar i grupp till 

skillnad från det civila samhället där man för det mesta agerar som individ. Männen har med 

andra ord lärt sig att ensam inte alltid är starkast.  

Rekryterna har tidigare varit vana vid gruppaktiviteter både inom arbetet och på fritiden. Den 

stora skillnaden är att inom den militära verksamheten kan individen till stor del inte infinna 

sig i en “grå zon”. Med det menar vi att det kan vara lättare att åka snålskjuts i en civilgrupp 

gentemot en grupp i det militära. Den slutsats vi kommit fram till är hur soldaterna med sin 

förförståelse om den militära verksamheten lämnat den civila miljön och rollen bakom sig och 

intagit en roll som soldat och ingår i en stark gemenskap. De har tvingats till nya rutiner som 

de själva accepterar för att leva upp till situationen och detta har vidare gjort att de bl.a. lärt 

sig att ta mer ansvar och i den nya miljön fått en ny insikt om gruppsammanhållningens 

betydelse. De har utvecklats individuellt genom att påverkas av den sociala situationens 

normer samtidigt som de påverkas av sin grupp som man känner tillhörighet till. 
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Försvarsmakten ställer krav på hur en soldat ska agera både som representant för militären 

och som soldat på gruppnivå. Detta innebär att individen intar en förväntad roll enligt de krav 

som försvarsmakten ställer och förväntar sig av denne som soldat. Målet med intrycksstyrning 

är främst att hantera sociala situationer på bästa sätt genom att följa samhällets normer och 

regler som föreligger för den nuvarande situationen, att man gör “rätt” och på så vis inte 

behöver uppleva skam. (Goffman, 2009:25, 97) Detta stärks av tidigare forskning genom 

artikeln Military culture and transformation (Michael B. Siegel 2008) Vi har fått en ökad 

förståelse för den militära kulturen samt de olika sociala normerna och regler inom det 

militära. Hur dessa vidare påverkat de personliga och sociala följderna av att individerna 

lämnat det civila samhället och tagit del av den militära verksamheten. 

8. Reflektioner 
I detta kapitel redogör vi för våra reflektioner kring vår uppsats, en reflektion av den avslutade 

studien med facit i hand. En redogörelse om vad som gick bra, vad som gick mindre bra men 

framförallt vad vi kunde göra bättre och ta med i oss i framtida studier. 

När uppsatsen är klar kan vi se vad vi kunde gjort bättre eller annorlunda om vi hade haft 

förutsättningarna för det. Om vi hade haft möjligheten att genomföra fler deltagande 

observationer hade vi kunnat få en bättre inblick i rekryternas tillvaro. Intervjumaterialet har 

gett oss en rik information om fältet. En alternativ studie hade varit att undersöka de som haft 

tjänst en längre tid i det militära och hur de uppfattade relationen mellan det civila och det 

militära livet. Dessa hade förmodligen reflekterat över denna relation på ett annorlunda vis. 

De teorier vi valt har på ett bra sätt knutits an till vår problemställning. Teorierna kunde 

användas på ett konstruktivt sätt för att tolka det empiriska materialet.  

Även om våra intervjuer fungerade mycket bra där vi fick in ett rikt material så såg vi i 

efterhand att vi möjligtvis kunde använt oss av mer utvecklande frågor genom att hela tiden 

tänka på vad det är vi vill få fram. Detta genom att exempelvis använt oss av färre men mer 

förklarande intervjufrågor och haft en klarare och tydligare bild av vad vi ville undersöka. 

Inför intervjuerna kunde vi haft en klarare bild av vad det är vi vill få fram i intervjuerna. 

Detta tror vi skapar en bättre struktur och en mer kvalitativ undersökning om man från start 

har en tydlig bild i vad man vill få ut av i sin undersökning. Detta är något vi kan ta med oss i 

bagaget för eventuella framtida studier.  
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Bilagor 
Intervjufrågor till soldaterna; 

1) Vad har du haft för sysselsättning tidigare? 

    - Vad skulle du vilja ha sysselsatt dig med? 

2) Varför sökte du till Försvarsmakten? Har du alltid haft intresse för det militära? 

3) Vad förväntar du dig utav den här utbildningen? 

4) Stämmer din tidigare uppfattning om Försvaret överens om hur det är? 

5) Vad är målet för dig med denna utbildning?  

6) Har du redan nu märkt av någon skillnad på dig som person sen du påbörjade denna utbildning?        

- Vad tror du har påverkat dig? 
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7) Hur upplever du miljön och gruppen? 

8) Hur upplever du skillnaden på den militära miljön och den civila? 

    Hur är det att lyda? När märkte du att du gjorde det automatiskt? Varför? 

9) Hur är det att lyda? När märkte du att du gjorde det automatiskt? Varför? 

    Vilka kunskaper skulle du ta med dig till grupper i det civila, som du har lärt dig här? 

10) Hur upplever du skillnaden på gruppen i det militära och tidigare grupper i det civila? 

11) Upplever du att du har några starka sidor och vilka är dem? 

12) Upplever du att du har några svaga sidor och vilka är dem? 

13) På vilket sätt hanterar du utmaningar i livet? 

14) Hur upplever du att gå från rollen som civil, till rollen som soldat? 

15) Tror du att utbildningen kommer att ändra på dig som person och i så fall på vilka sätt? 

 

Frågor till Jennie Mared: 

1. Hur länge har ni arbetat inom Försvarsmakten? 

2. Varför valde du att arbeta inom Försvarsmakten? 

    Hur är det att arbeta i en sådan här manlig miljö som kvinna? 

3. Vad är dina tankar om Värnplikten? 

4. På vilket sätt har det ändrats nu när den inte finns kvar? 

    Utbildning – Upplägg – Mentalitet – Kultur? 

5. Ser ni något mönster på vilka som söker sig hit? 

6. Varför tror ni att det är så få tjejer som söker? 

   Är det fler eller färre tjejer som söker sig hit nu än vad det var under Värnplikten? 

7. Finns det någon skillnad på könen i deras nya identitetsskapande? 

8. Vad är det mest intressanta med nya individer som kommer hit? 
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9. Vad är det vanligaste problemet som brukar uppstå hos individerna när de kommer in i den nya 

miljön som det militära? 

     Är det pga. utbildningen eller deras egna förväntningar som är anledningen? 

10. Styr och påverkar den svenska politiken och ekonomin soldaterna?  

11. Kan ni på ett en 
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