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Sammanfattning
Denna uppsats syfte var att studera värnplikten som en socialiseringsprocess där social identitet
skapas. Uppsatsen bygger på två frågeställningar som berör syftet närmare: Hur förhåller sig
personer som nyligen gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt civila liv innan
värnplikten? Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila
liv i förhållande till det militära liv de lämnat?
Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med hermeneutik som tolkningsgrund.
Urvalet består av tio informanter som gjort värnplikten. I intervjuerna speglade informanterna
sina upplevelser från och tankar om värnplikten. I en fördjupad analys har detta sedan
analyserats utifrån teori med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger och Luckmann,
Goffman, Jenkins).
Empirin mynnade ut i följande slutsatser: Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av
en primär socialisation, likt den första socialisation vi genomgår; något som är möjligt genom
Försvarsmaktens totala institutionella drag. I socialisationen uppstod motsättningar mellan det
civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter
socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i
relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken
legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som
inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar
samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.
Nyckelord:
Värnplikt, socialisation, totala institutioner, social identitet
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Sedan 2010 är värnplikten vilande1, vilket innebär att den militära socialiseringsprocess som har
präglat Sveriges ungdomar under flera generationer inte längre finns2 – en fas i livet de flesta
män3 i Sverige har genomgått. Återkommande i litteraturen kring värnplikten är att det är en
medborgerlig plikt; en grundval som binds samman med demokrati samtidigt som den innefattar
sociala faktorer som är positiva för samhället. Nils Sköld, en högt uppsatt officer och senare
arméchef, skriver i debatten om den allmänna värnplikten 1974 att det är en i första hand
ideologisk fråga som kräver uppoffringar av varje individ, samtidigt som det är en rättighet för
denne att ta del av militär utbildning (1974, s. 9-12). I Allmän värnplikt: fakta och synpunkter
(1978) skriver Överste Sten Claësson att den folkliga förankringen är särskild värdefull för
försvaret eftersom det binder samman försvaret och den manliga befolkningen; det blir en
naturlig del av samhället. Han skriver även att den allmänna värnplikten ger viktiga sociala
effekter där olika sociala grupper samlas till en gemenskap – något som saknar motstycke i
samhället: “En sådan blandning av medborgare från alla slags sociala miljöer under för alla lika
betingelser har ingen motsvarighet i samhället i övrigt. [...] För det demokratiska samhället
skulle det vara en förlust om detta inte fanns.” (1978, s. 93).
Även om en del av den litteratur vi gått igenom är från 1970-talet – då samhällsklimatet och
hotbilden såg annorlunda ut – och skrivna av personer högt uppsatta inom försvaret så förs
liknande diskussioner även idag, då värnplikten är ett debatterat ämne. Från förespråkarnas sida
framhålls aspekter som är fostrande och sammanhållande. I Svenska Dagbladet (1/9 och 12/9,
2014) diskuteras värnplikten, och bland de argument som förs fram är att värnplikten innebär ett

1

Värnplikten (totalförsvarsplikt) är tillsvidare avskaffad under fredstid (2010-07-01).
Ett alternativ till värnplikten är idag grundläggande militär utbildning (GMU) som innefattar tre månaders frivillig
utbildning inom Försvarsmakten, till skillnad mot värnpliktens i snitt elva månaders pliktenliga utbildning.
3
Få kvinnor har genomfört värnplikt i relation till män. Under en längre tid innefattades endast män i den allmänna
värnplikten, som övergick till totalförsvarsplikt 1995. Det innebar att kvinnor innefattades av plikten, men kallades
inte till mönstring (de behövde anmäla sig).
2
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gemensamt, jämlikt och solidariskt ansvarstagande. Här återkommer tanken om värnpliktens
enande komponent; något som sammanlänkar ungdomar över sociala grupper och motarbetar
utanförskap – ett problem som ökar i Sverige enligt skribenterna. De som argumenterar för
värnplikten menar även att denna gemenskap, genom liknande minnen och erfarenheter, sträcker
sig över generationer (SvD 12/9).
Ytterligare argument som förs kring värnplikten gäller sociala mognad. Genom att tränas i
samarbete och som en första arbetslivserfarenhet för ungdomar, menar politikern Stefan Dozzi
(KD)4, att det blir enklare att ta steget ut i vuxenlivet: “Det blev lite lättare att klara
grundläggande uppgifter som att söka jobb, bostad och skapa ett eget självständigt liv. Vi fick en
första identitet, en form av trygghet i att jag faktiskt klarat av ett år i försvarets tjänst.” (SvD
1/9). Motståndarna i debatten menar att detta är ett paternalistiskt synsätt. De ifrågasätter också
plikten, vilken av ideologiska skäl ses som problematiskt: “Individen skall skyddas av staten,
inte tvärt om” (SvD 15/10) och betonar friheten att välja. I andra ord formulerat menar man att
värnplikten står i strid med de värden som militären är rustad för att försvara, svenskarnas
oberoende och självbestämmande (SVT 3/11). Man ifrågasätter också just värnplikten som
integrationspolitiskt verktyg. Det engagemang som finns ska kunna fångas upp av
säkerhetspolitiska

frågor

som

är

bredare

än

totalförsvarsplikten,

till

exempel

klimatförändringarna eller civil krishantering. De menar att gemenskap kan byggas på andra
vägar som: “Grundläggande värden om fred, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
samarbete” (Dagens arena 30/10). Återkommande i argumentation från båda sidor är emellertid
idén om att medlemskap i varierade sociala nätverk är viktigt. Att möta människor från annan
politisk, kulturell och social bakgrund framhålls gynna solidaritet, samhällsengagemang och
framtidstro. Det finns en ambition att mobilisera någon form av större samhällsengagemang –
pliktbunden eller inte. Sammantaget kan vi se en mängd olika argument och delade meningar
från båda sidor.

4

dåvarande ordförande i socialnämnden, Värmdö kommun.
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Enligt en socialpsykologisk utgångspunkt kan Försvarsmakten förstås som en institution –
handlingsmönster och normer som stelnat och gett människor självklara roller att utgå från
(Berger & Luckmann, 2007, s. 72). Det är en säregen institution då den har en förväntad enande
och fostrande aspekt på sina medlemmar, samtidigt som Försvarsmakten innefattar en relativt
sluten miljö. Trots detta, och trots det faktum att identitetsskapande upprepande framhålls som
en speciellt viktig komponent inom värnplikten, har socialpsykologisk identitetsforskning inte
närmare berört den svenska värnplikten. Denna uppsats syftar till att påbörja ett undersökande av
hur identiteter formas, upprätthålls och förändras i förhållande till Försvarsmakten som
institution och den militära socialisationen som värnplikten kan innebära. Uppsatsen fokuserar på
värnpliktigas upplevelser av sin utbildning, i syfte av att undersöka värnplikten som en
socialiseringsprocess.

1.2 Problemformulering
Under förstudien till denna uppsats blev skillnaderna mellan det civila och det militära påtagliga.
I det vardagliga, civila, livet som tas för givet, finns stor variation, olika förutsättningar och olika
betydelser för individerna i det. Något som till exempel präglar det civila är ett tankesätt som är
mer individuellt orienterat; inom det militära sammanhanget finns snarare ett fokus på det
kollektiva. Det som kanske skiljer sig mest mellan det civila och det militära är just respektive
sociala verkligheter och hur individerna som finner sig i dessa agerar. Det civila respektive
militära bygger på olika uppsättningar regler. Därför är det intressant att undersöka hur individer,
som sedan födsel socialiserats in i det civila livet och dess regler, möter och upplever en ny
socialisering i det militära, där mycket av ens tidigare erfarenheter och förståelse blir av mindre
relevans; det civila förskjuts.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka värnplikten som en socialiseringsprocess där social
identitet skapas. Vi ämnar undersöka övergången mellan två sociala verkligheter och hur
övergången mellan dessa upplevs av de deltagande individerna.
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1.4 Frågeställningar
Hur förhåller sig personer som nyligen5 gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt
civila liv innan värnplikten?
Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila liv i förhållande
till det militära liv de lämnat?

1.5 Disposition
Vi kommer först gå igenom tidigare forskning, som innefattar tre olika teman som vi har
undersökt: Värnplikt i Sverige, militär socialisation och identitetsformande. Därefter ger vi en
beskrivning av den teori vi studerar: Hur socialisation sker enligt Berger och Luckmann,
innebörden av totala institutioner enligt Goffman, samt hur social identitet skapas enligt Jenkins.
Sedan presenteras den metod vi har valt, samt en beskrivning av hur vi kodar de tio intervjuer på
vilka denna uppsats är baserad. Efter det presenterar vi vårt resultat som sedan analyseras utifrån
våra teorier i en fördjupad undersökning. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi summerar
våra slutsatser av resultatet, dess relation till den tidigare forskningen samt hur vi tror vår studie
bidrar till forskningsfältet, vilket följs av rekommendationer till vidare forskning inom fältet.

2 Tidigare forskning
I detta kapitel redogör vi för hur forskningsfältet ser ut i det ämne vi undersöker. Vi har valt att
utgå ifrån tre teman som vi anser är relevanta för vårt ämne: Forskning om värnplikten och
militären i Sverige, internationella studier om militär socialisation och internationella studier om
identitetsskapande.

5

“Nyligen”, i förhållande till värnpliktens avskaffande.
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2.1 Forskning i Sverige om det militära
Sociologisk forskning som är specifikt inriktad på värnplikten i Sverige är sällsynt. Forskning
som behandlar den identitetsskapande roll som Försvarsmakten kan ha för individer är speciellt
svår att finna. Litteratur om vad värnplikten är, vad värnpliktigas plikt innebär och värnpliktens
förväntade effekter på medborgare är mer omskrivet. Det finns också litteratur om värnpliktigas
berättelser om deras upplevelser – så kallade lumpenminnen.
Den nostalgiska aspekten av upplevelserna inom värnplikten är något som Kronberg och
Forssberg (2014) diskuterar. Kronberg och Forsberg (2014) berör ett stort insamlings- och
forskningsprojekt om värnpliktens berättelser, vars material består av enkäter, djupintervjuer och
text (såsom brev och dagböcker) av värnpliktiga. Det som presenteras är till stor del en
beskrivning av värnpliktigas upplevelser, ur ett till synes historiskt perspektiv, där den allmänna
värnpliktens historiska utveckling presenteras och berättas om. Ett starkt sociologisk inslag, som
även är utgångspunkten för projektet, är hur de värnpliktiga minns “lumpen” och berör bland
annat hur materiella föremål, såsom vapen och uniform, framkallar vissa känslor – något studien
binder samman med identitet6. Studien berör dock inte den militära identiteten som en process
som utvecklas i förhållande till identiteten som civil, vilket vår undersökning syftar till att belysa.
Det finns dock ett flertal studier som handlar om relationen mellan militärt och civilt liv. En
svensk studie problematiserar distinktionen mellan civilt och militärt i Sverige. Studien visar att
kvinnan historiskt har förknippats med det civila. Under 1600-talet var det civila och militära
starkt integrerade med varandra vilket innebär att även kvinnan hade en plats inom det militära. I
och med att civilbefolkningen etablerades i början av 1900-talet så separerades kvinnan från det
militära, då kvinnor traditionellt förknippades med det oskyldiga och fredliga. Männen sågs som
deras motpol och därför bättre lämpade för det militära livet. Samtidigt infördes värnplikten, en
plikt som endast innefattade män och därmed fastställde institutionen som enkönad (Sjöberg,
2009). Studien hjälper oss förstå den ofta manliga kopplingen till Försvarsmakten och det
6

Minnen kan här ses som en betydande del av vem man är.
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militära livet, samtidigt som den berör distinktionen mellan civilt och militärt – en distinktion
som är intressant då social identitet ofta etableras mellan grupperingar.
Även Bohlin (2008) berör distinktionen mellan civilt och militärt och menar att den är under
ständig utveckling. I kölvattnet av professionalisering, akademisering och internationalisering
har relationen mellan militären och det civila samhället förändrats (Bolin, 2008). Bolin menar att
försvaret allt mer har blivit ett specialiserat fält, isolerat från det civila. Även då försvaret, som
organisation, i viss mån ytterligare integrerats med det civila samhället; försvaret är beroende av
kompetens från det civila då flera tjänster sköts av civila tjänstemän. Studien visar att det finns
ett minskat intresse bland allmänheten för försvarsfrågor, försvarsfrågor har blivit något för
personer med specialkompetens. En studie av Alise Weibull (2005) behandlar hur ovan nämnda
omorganiseringar skapat ett vidare kulturellt glapp mellan det militära och det civila.
Undersökningen, där man mätt ståndpunkter mellan civila och militära, visar på att det finns en
skillnad i hur dessa två grupper ser på olika frågor7. Studien visar till exempel att de militära var
mer positivt inställda till värnplikten än de civila (av vilka många gjort värnplikten) och att en
majoritet tycker att värnplikten innebar ett bättre utbyte av värderingar och var en naturlig länk
till demokrati (Weibull, 2005). Gunnar Åselius (2005) visar i en studie också på skillnader
gällande försvarets framtid. Den militära eliten ser internationella operationer som försvarets
primära uppdrag för framtiden och den civila allmänheten betonar istället försvar av de
nationella gränserna som viktigt (Åselius, 2005). Vi kan med andra ord fortfarande se en tydlig
skillnad mellan civilt och militärt, samtidigt som det sker en integration inom vissa områden.
Svensk forskning om värnplikt och militär har alltså fokuserat på hur relationen mellan civilt och
militärt har utvecklats historiskt och genom omorganiseringar. Den forskning som handlar om
värnpliktigas upplevelser har fokuserat på minnen.

7

Såsom utrikespolitiska mål, försvarsfrågor, förtroende till institutioner, förtroende till media och prestige i yrken.
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2.2 Internationell forskning om det militära
Militär socialisation är ett mer utforskat fält inom sociologin utomlands. Forskningen berör dock
i stor utsträckning den amerikanska militären som en är yrkesarmé (till skillnad från
värnplikten); den svenska värnpliktsarmén har heller inte – till skillnad från USA – varit i krig.
Även om skillnaderna är väsentliga så är det intressant att se vilka effekter militär socialisation
kan ha. I en artikel utreds sociala egenskaper som förs med efter avslutad tjänst med fokus på
medborgerligt engagemang (“civic engagement”). Genom en komparativ studie mellan personer
som gjort militärtjänst (“veterans”) och personer som inte har (“non-veterans”), så kommer
forskarna fram till att det finns ett samband mellan att göra militärtjänst och att anmäla sig till
volontärarbete. De som gjort militärtjänst – särskilt minoritetsgrupper (afro- och latinamerikaner)
– är mer benägna till volontärarbete (Nesbit & Reingold, 2011).
En annan komparativ amerikansk studie utredde attitydskillnader. Forskningen kom inte fram till
några större skillnader mellan icke-veteraner och veteraner efter Vietnamkriget (“mid-1970”).
Slutsatsen var att militärtjänsten inte hade någon större varaktig effekt förutom att veteraner
generellt sett var mer positiva till militären (Schrieber, 1979). Vad som saknas i den amerikanska
forskningen om militären är den folkliga förankringen som de svenska artiklar och böcker – som
vi presenterat i inledningen – framhåller som viktigt. Det går även att ifrågasätta kopplingen till
volontärarbete, då militärtjänstgöring i Sverige var pliktenlig, så till vida det inte är en
benägenhet som följer av tjänstgöringen. Inställningen till militären – som beskrivs i de
amerikanska studierna – kan dock vara mer tillämpbar, i förhållande till ens personliga
upplevelser inom försvaret. Liknande resultat kunde även hittas i de svenska undersökningarna
som presenteras ovan.
Något som också undersökts vad gäller den amerikanska armén är social och personlig identitet
bland reservsoldater. Med utgångspunkt i social identitetsteori var syftet att se till vilken grad
reservsoldater identifierade sig med sin enhet. En stark identifiering med enheten tydde på en
stark social identitet, motsatt tydde på en stark personlig identitet. Reservsoldater med stark
social identitet visade sig fungera bättre i gruppsammanhang och hade bättre förbindelser med
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enheten, samt ställde även upp för kamrater i större utsträckning. Reservsoldaterna med stark
personlig identitet fungerade bättre i individuella sammanhang, och hade starkare förbindelser
till den militära institutionen, var mer disciplinerad och mer villig att ställa upp för militären på
familjens bekostnad (Griffith, 2009). Vi ser här en tydlig koppling mellan ens individuella
personlighet utanför det militära sammanhanget och ens engagemang inom institutionen – en
koppling som är intressant för oss i förhållande till skillnaden mellan civilt och militärt, då det
militära ofta framhåller kollektivitet framför individualitet.
I och med att det individuella sätts åt sidan uppkommer även problem för identiteten. Green et al.
(2010) har skrivit en artikel om maskulinitetens tvetydighet i militären. De menar att man som
rekryt blir fråntagen sin civila identitet vid den militära socialisationen och att den soldatidentitet som uppstår och ersätter den civila präglas av hegemonisk maskulinitet8. Detta leder till
att emotionella uttryck kan ses som olämpliga. Ett resultat blir då ofta svårigheter med att
uttrycka negativt laddade känslor. I kontrast till detta så menar de dock också att det främjas
omsorg9 bland soldaterna (inom gruppen), man ska ta hand om och hjälpa sina kamrater. Green
et al. ser därför att det finns en maskulinitetsparadox i den militära kulturen (2010). Här ser vi att
en diskrepans uppstår mellan två identiteter, då det finns ett fastslaget sätt att bete sig på inom
institutionen, ett sätt som inte behöver stämma överens hur man tidigare var, med andra ord en
krock mellan det civila och militära.
I en israelisk studie undersöks ungdomars övergång till vuxenlivet; en övergång som inte sällan
förknippas med att flytta hemifrån och som för många israeliska ungdomar innebär
militärtjänstgöring (Mayseless & Hai, 1998). Israel har pliktmässig militärtjänstgöring för
ungdomar i övre tonåren, dock är den betydlig längre i Israel än vad den var i Sverige (tre år
kontra ett år), samt att landet befinner sig i ett säkerhetspolitiskt konfliktladdat läge. Studien –
som innefattar endast män – visar att den fysiska separationen från föräldrarna hade en positiv
effekt i samband med militärtjänstgöringen; det främjade relationen till föräldrarna i form av mer
8
9

Det för tillfället dominerande manlighetsidealet.
En stereotypisk feminin egenskap.
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affektion och närhet till dem, vilket ledde till mindre konflikter dem emellan, samt att
ungdomarna blev mer självständiga. Mayseless och Hai betonar den hårda miljön under
tjänstgöringen som avgörande, och att anpassningen till det militära gick smidigare i och med
förbättrade relationer till föräldrarna (1998). Vidare skriver Levy och Sasson-Levy (2008) i en
studie att den militära tjänstgöringen i Israel är viktigt för att ses som en bra medborgare,
eftersom militären har en hög social status i Israel, samtidigt som man då reproducerar denna
bild genom att tjänstgöra. Båda studierna oss mer insyn i hur militär tjänstgöring kan påverka
dess medlemmar; något som kan anknytas till deras identitet efter tjänstgöringen.
Utländsk sociologisk forskning om det militära rör primärt den amerikanska och den israeliska
armén och tar upp intressanta aspekter av militär socialisation, såsom attityd- och
identitetsförändringar. Förhållandena i länderna skiljer sig dock avsevärt mot Sverige. Den
amerikanska forskningen berör yrkesarmén i USA – en armé som också involverad i krigsföring.
De israeliska förhållandena är till viss del liknande de som funnits i Sverige, då
militärtjänstgöringen är pliktenlig. Israels politiska läge gör dock att militären har väldigt hög
status i samhället och att tjänstgöringen är mer riskfylld.

2.3 Identitetsforskning
För att öka vår bredd har vi valt att även inkludera forskning som berör identitetsskapande
utanför det militära fältet. Som tidigare nämnt var det svårt att hitta sådan forskning som berörde
båda fälten – i synnerhet svensk forskning. Hur identitet förändras under ungdomen är ett
diskuterat ämne inom psykologin, Kroger och Green (1996) menar att identitetsförändringar ofta
förknippas med intern förändring – såsom personliga karaktärsdrag – framförallt under
ungdomen. Samtidigt visar Lannegrand-Willems och Bosma (2009) att identitetsutvecklingen
under ungdomen är kontextbaserad; skolan spelar en stor roll i formandet av identiteten. I deras
studie konstruerade ungdomarna sin identitet utifrån skolans socioekonomiska status
(Lannegrand-Willems & Bosma, 2009). Den första studien grundade sig dock i retrospektiva
intervjuer av vuxna, medan den andra studerade ungdomar i yngre tonåren.
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En annan studie undersöker kontextbaserad identitetsutveckling bland förstaårsstudenter på
universitet i Japan – en institution som kräver hög grad av självständigt lärande i Japan. För att
hantera situationen finner studenterna många gånger tröst bland kollegor – personer som oftast är
på samma nivå i identitetsutvecklingen – och tar hjälp av deras perspektiv vid identitetsval
(Sugimura & Shimizu, 2011). Dessa psykologiska studier är intressanta ur ett socialpsykologiskt
perspektiv eftersom de berör uppfattningen av sig själv i relation till andra. Att medvetet
förändra sig själv betonar föreställningen av sig själv som agent – det är en form av
självbekräftelse och acceptans av det nya “jaget” (Kiecolt, 1994).
Forskningen i detta avsnitt betonar alltså betydelsen av omgivningen för ungdomars identitet. I
relation till forskningen som redovisats i ovanstående avsnitt kan vi förstå militären som en
specifik typ av omgivning, en institution som borde vara viktig i förhållande till
identitetsskapande. Det militära livet är fullt av den typ av påfrestande situationer som
identitetsforskningen framhåller är specifikt viktiga för ungdomars identitetsskapande. Detta
talar alltså för nyttan av att föra samman forskning om militären i Sverige och andra länder med
forskning om identitetsutveckling: Att studera värnplikten som en socialiseringsprocess med
betydelse för individers identitet.

3 Teoretisk utläggning
I detta kapitel presenteras och redogörs de teoretiska utgångspunkter vilka uppsatsen bygger på.
Dessa teorier är grundade i socialkonstruktivism och förankrade i identitetsbegreppet. De ger
insikt i hur identitet konstrueras och omkonstrueras. Teorierna hjälper oss förstå hur
socialiseringsprocessen upplevdes för informanterna, genom att analysera deras beskrivningar i
förhållande till teorin. Genom Berger och Luckmann förstår vi hur övergången mellan två olika
socialiseringsprocesser går till i förhållande till institutionalisering, vilket hjälper oss förstå
övergången mellan det civila och militära. Goffman hjälper oss förstå Försvarsmaktens säregna
institutionella drag samt vilka implikationer det har på de involverade. Jenkins hjälper oss förstå
identifiering inom ramen av socialiseringen, utanför och inom institutionen, med andra ord hur vi
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förstår oss själva i förhållande till den sociala världen. De socialiseringsprocesser som Berger
och Luckmann tar upp utgör därav grunden för den sociala identitet som Jenkins beskriver.
Genom Goffman kan vi bättre förstå de institutionella förutsättningarna.

3.1 Socialisation
3.1.1 Institutionalisering
Berger och Luckmann menar att all mänsklig aktivitet är en del av habitualisering, vilket betyder
att människor formar vanemässiga beteenden i relation till ens omgivning. Institutionalisering
sker när det finns en ömsesidig typifikation av en vana – att en vana som delas mellan aktörer
standardiseras (Berger & Luckmann, 2007, s. 70-72). Typifikationer skapar därmed en
institutionell ordning – en verklighet som upplevs som objektiv – då vanemässigt handlande
rutiniseras inom ett socialt sammanhang; med andra ord att sociala normer uppstår och utgör
grunden för institutioner (Berger och Luckmann, 2007, s. 76-77).
Institutioner gör anspråk på individers subjektiva meningar, vars auktoritet legitimeras genom
institutionens historia; dess tradition. Den institutionella världen kräver denna form av historia
genom legitimering för att upprätthålla och överföra dess sociala normer. Institutionens
definitioner prioriteras över individens, vilket är något som medlemmarna behöver lära sig. Att
vara en del av institutionen betyder alltså att man behöver socialiseras in i den; att anamma de
normer som gäller inom institutionen (Berger och Luckmann, 2007, s. 79-80).

Språket är grundläggande för socialiseringen, då det möjliggör överförandet av objektiva
meningar mellan institutionens medlemmar; alltså upprätthållandet av den sociala världen de är
en del av (Berger och Luckmann, 2007, s. 82). Det utgör grunden och instrumentet för att
bibehålla kollektiv kunskap, samtidigt som det tillåter objektivering av nya erfarenheter i relation
till den redan existerande kunskapsbanken (”stock of knowledge”). Språket bevarar alltså
institutioners traditioner samtidigt som det möjliggör förnyelse av dem (Berger och Luckmann,
2007, s. 85-87).
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3.1.2 Primär och sekundär socialisation
Primär socialisation, enligt Berger och Luckmann, utgör den första socialiseringsprocess som en
individ genomgår (under sin barndom) och lägger därav grund för ens sociala identitet. Genom
processen introduceras individen till samhället – den objektiva verkligheten – och får specifik
plats i den sociala världen; hon får en identitet, som dock är bunden till den specifika värld som
hon är en del av. Det är genom hennes signifikanta andra – betydelsefulla personer under ens
uppväxt såsom föräldrar – som hon kan identifiera sig, och det är deras beteenden och normer
som hon internaliserar; det vill säga att hon införlivar deras sätt att se på omvärlden (Berger &
Luckmann, 2007, s. 149-151). I den primära socialisationen uppkommer inte identitetsproblem,
då man inte väljer sina signifikanta andra; deras värld internaliseras som den enda möjliga
världen och lämnar därav inte utrymme för konflikt – den subjektiva och objektiva världen är
den samma; vad som är sant i den ena är även sant i den andra. Det är framförallt språket som
behöver internaliseras, då det ger förståelse för världen man befinner sig i (Berger & Luckmann,
2007, s. 153-155). När bilden av den generaliserande andre blivit etablerad – världen utanför ens
egna värld, en objektiv verklighet som inte är helt lik ens subjektiva – så avslutas den primära
socialisationen enligt Berger och Luckmann (2007, s. 157).
Sekundär socialisation är internalisering av institutionella subvärldar, vilket innebär att man tar
del av olika sektioner av den sociala världen och lär sig av dessa. Denna form av socialisering är
inte alls lika stark och lämnar därav inte samma avtryck som den primära socialisationen. Dess
grundläggande struktur bör snarare likna den primära för att övergången ska gå smidigt. Dessa
subvärldar kan dock kräva olika former av specialisering för att kunna förstå, och är därav mer
komplexa än ens egen värld man upptäckte i den primära; de följer sin egen oberoende logik
(Berger & Luckmann, 2007, s. 158-162).
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3.2 Totala institutioner
Goffman definierar en total institution som en inrättning där flera människor – frivilligt eller
ofrivilligt – lever och arbetar inom en instängd och formellt administrativ miljö; en sluten anstalt
där de intagna är avskärmade från den yttre världen (Goffman, 2014, s. 9)10. Alla institutioner
har inneslutande tendenser, då de gör anspråk på medlemmarnas världsbild (jmf Berger och
Luckmann). Totala institutioner innefattar dock en mycket högre grad av inneslutande, vilket
utgör dess totala karaktär. Bland de typer av totala institutioner som Goffman tar upp, så är en av
dem institutioner som skapats för att bättre utföra någon form av arbetsuppgift, vilket legitimeras
genom dess instrumentella grunder (huruvida de uppnår målet). Ett av Goffmans exempel är
militärförläggningar (Goffman, 2014, s. 13-14).
Grundläggande drag för totala institutioner är att alla livets aspekter sker på samma plats, under
samma auktoritet. Aktiviteter utförs också i regel tillsammans med andra medlemmar under
liknande förutsättningar. Likaså är alla dessa faser noggrant planerade, fastställda i institutioners
regelverk; aktiviteterna är ordnade för att uppfylla institutionens officiella målsättningar. Vidare
finns det en grundläggande delning inom institutionen, mellan personalen och de intagna, vilket
blir varandras motsatser: Personalen ses som överlägsna medan de intagna är underlägsna.
Denna klyfta uppstår genom att mänskliga behov hos stora grupper människor hanteras genom
institutionens byråkratiska planering; målsättningar genom regelverk. Samtidigt blir de intagnas
vardag extremt inrutad, då all aktivitet struktureras av institutionen (Goffman, 2014, s. 15-17).

3.2.1 De intagnas förutsättningar
Vid inträdet i den totala institutionen så har nykomlingarna en redan etablerad bild av självet,
grundad i den tidigare privata världen. Inom institutionen undertrycks dock denna bild
systematiskt; den privata världens struktur är inte längre gällande och ersätts metodiskt med
institutionens. Denna grundläggande förändring formar den intagnes bild av sig själv och
signifikanta andra, vilket är möjligt genom isoleringen av den yttre världen. Goffman menar att
10

Goffmans empiriska undersökning genomfördes på mentalsjukhus.
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det sker en "rollförlust" vid intagningen, som innefattar en djupgående brytning av tidigare
roller; något han kallar för "avslipningsprocedurer", då nykomlingar skalas av och formas som
objekt i förhållande till det administrativa systemet (Goffman, 2014, s. 20-22).
Vid inträdesproceduren – i samband med avslipningen – så lämnar man sådant som var
självidentifierande i den tidigare världen åt sidan; ens tidigare ägodelar (inte endast fysiska
föremål utan även egennamnet). Institutionen ersätter dessa ägodelar, men de karakteriseras av
att vara standardiserade, likformade och enhetligt fördelade (Goffman, 2014, s. 23-25).
Kränkning av den personliga identiteten är påtaglig inom totala institutioner menar Goffman,
något han kallar "kränkningsprocedurer"; jagets privata område omöjliggörs. Metoder som
förekommer är bland annat att tvunget ta på sig avidentifierande roller; till exempel att utföra
sysslor som upplevs meningslösa. Likaså nedvärderas sådant som förknippas med den personliga
identiteten, samtidigt som man ständigt påminns om den standardiserade strukturen, till exempel
genom visitationer och institutionens kollektiva inrättning (såsom gemensamma sovsalar)
(Goffman, 2014, s. 26-29).
Totala institutioner gör ofta anspråk på att genomföra någon form av rehabilitering av de intagna,
som går i linje med institutionens officiella målsättning. Det innebär att det finns förväntningar
på att de intagna som lämnar institutionen behåller standarden utanför sammanhanget; att
personerna kan upprätthålla normerna på egen hand (något som sällan är fallet enligt Goffman).
Likväl får de före detta intagna en "proaktiv status", då personernas sociala status utanför
intuitionen fortfarande präglas av den institutionella erfarenheten. Till exempel kan
stigmatisering och återkallelser förekomma (Goffman, 2014, s. 56-57).

3.3 Social identitet
I denna uppsats kommer vi utgå från Jenkins begrepp om identifiering. Han menar att identitet är
en process där det individuellt unika och kollektivt delade är sammanlänkade och varandras
förutsättningar. Detta är relevant för oss då vår utgångspunkt är att identitet inte kan existera
enskilt och utan sammanhang samt då vi ämnar undersöka individen som pendlar mellan olika
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sociala verkligheter. Genom länken mellan det unika och delade så skapas identifikation.
Identifikationen grundas i gemensamma nämnare och skiljaktigheter gentemot andra, en
nödvändighet för detta är interaktion mellan parterna (Jenkins, 2008, s. 14-19). Både individuell
och kollektiv identifikation skapas genom en process Jenkins kallar ”the internal-external
dialectic”. I denna process konstrueras identitet simultant genom ens egen självdefinition (intern)
och andras definition av en själv (extern) (Jenkins, 2008, s. 40). Kollektiv identifiering sker när
personer grupperar sig utifrån gemensamma nämnare, vilket också utesluter andra former av
gruppering. Dessa gemensamma nämnare och dess egenskaper legitimeras genom att de åtskiljer
sig från andra nämnare och det skapas då ett vi och ett dem. Genom att jämföra oss med andra
och de som är oss olika skapar vi en förståelse kring våra individuella, unika identiteter (Jenkins,
2008, s. 102).
Detta teoretiska ramverk har sin utgångspunkt i den amerikanska pragmatismen11. Identiteter är
utifrån detta perspektiv sociala och under ständig förändring. Jenkins definierar identiteter utifrån
sociala relationer och hur dessa skiljer sig mot andra, snarare än genom likheter (Jenkins, s. 4).
Då vi ämnar undersöka identitet utifrån olika sammanhang som skiljer sig avsevärt är detta
relevant för oss.

3.3.1 Hur vi upplever världen: De tre ordningarna
För att bättre förstå hur identitet konstrueras och förändras delar Jenkins upp världen i tre
ordningar: Den individuella ordningen, den interaktionella ordningen och den institutionella
ordningen (Jenkins, 2008, s. 39).
Den individuella ordningen berör individuell identitet och det förkroppsligade jaget. På denna
nivå är identifikation fundamentalt för det mänskliga livet som vi känner till det. Jaget
konstrueras genom socialisation och interaktion där vi definierar och omdefinierar oss själva och

11

Tankeskola som grundar sig i att tankens funktion inte är att beskriva, representera eller avbilda verkligheten utan
att tanken är en produkt av interaktion mellan organism och miljö.
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andra. Jaget är en pågående och simultant syntes av självdefiniering (intern) och andras
definition av en själv (extern). Detta ligger till grund för processen, ”the internal–external
dialectic of identification”, av hur all identitet skapas. Den individuella identiteten börjar skapas
vid de tidigaste formerna av socialisering. Den socialisering som sker i tidig ålder skapar primära
identiteter, som exempelvis att vara människa, kön och etnicitet. De primära identiteterna, som
skapas tidigt i livet, är svåra att förändra. De efterföljande identiteterna är mer öppna för
förändring och ombytlighet (Jenkins, 2008, s. 40). I förhållande till Berger och Luckmann kan vi
se de primära identiteterna som formade ur primär socialisation, medan de efterföljande uppstår i
relation till sekundär socialisation.
Den interaktionella ordningen består av förhållanden och interaktion mellan individer. En
identitet är inte något som vi enkelt kan välja, den måste bekräftas eller dementeras av andra i
vår omgivning – identitet är aldrig ensidig. Detta då vi inte, i tillräckligt hög grad, kan
kontrollera hur våra handlingar mottas och tolkas. Som individer har vi intressen och strävar
efter mål. Vi söker vara eller bli sedda att vara någon eller något för att lyckas anta olika
identiteter. I processen av den interna-externa dialektiken så identifierar vi oss själva på samma
sätt som vi identifierar andra. Att identifiera andra får påföljder i form av positiva och negativa
märkningar, vilka blir av betydelse om fästs vid individen (Jenkins, 2008, s. 42).
Den institutionella ordningen består av mönster och organisering i den sociala världen. I den
institutionella ordningen gör Jenkins skillnad på grupper som identifierar och definierar sig
själva och kategorier som identifieras och definieras av andra, som är skillnaden i hur grupper
definierar sig själva och hur de blir definierade. Gruppidentiteten skapas inom ramen av de
gränser som sätts upp i relation till andra, mellan den interna gruppidentiteten och den externa
kategoriseringen av andra (Jenkins, 2008, s. 43).
Dessa tre ordningar verkar simultant. De utgör grunden för och avgör hur identitet konstrueras.
Hur vi ser oss själva, hur vi uppfattas och hur vi konstruerar kategorier är beroende av varandra.

19

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

De

konstruerar

och

rekonstruerar

identiteter

(Jenkins,

2008,

s.

40).

4 Metod
4.1 Metodologisk utgångspunkt
Syftet med denna studie var att undersöka socialisation mellan vad vi kallar det civila och det
militära livet. Det civila och det militära kan ses som två verkligheter då de fundamentalt skiljer
sig åt vad gäller till exempel normer, värderingar och förväntningar.
Till grund för studien har datamaterial samlats in genom tematiskt öppna intervjuer, vilket
kommer beskrivas mer utförligt nedan. Denna, kvalitativa, metod har valts då vi ämnar
undersöka det nutida samhället, skriftligt material kring vad vi studerat finns inte dokumenterat
(Gilje & Grimen, 2007, s. 174). Då vårt syfte har varit att undersöka värnpliktigas upplevelser så
var en metod med utgångspunkt i hermeneutik passande för studien, då datamaterialet utgörs av
mänskliga yttranden.
Hermeneutiken är både en metodlära som syftar till att tolka meningsfulla fenomen och en
uppsättning villkor som möjliggör förståelse av mening (Gilje & Grimen, 2007, s. 172-173).
Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen. Sociala fenomen
såsom handlingar, yttranden och texter kännetecknas av att de måste tolkas för att vara
meningsfulla. Mening används för att beskriva mänskliga aktiviteter och vad dessa resulterar i.
Som sociala aktörer gör vi tolkningar hela tiden, det är en förutsättning för att kunna interagera
med varandra och förstå världen (Gilje & Grimen, 2007, s. 171). För att vi ska kunna förstå
mening måste vi dela referensramar (Gilje & Grimen, 2007, s. 172). I vårt fall har det inneburit
att söka djupare förståelse kring Försvarsmakten som institution och dess medlemmar genom att
granska mycket material som berör värnplikten. En av oss har även gjort värnplikt, vilket ger oss
större förståelse av fältet. Samtidigt undviker vi att materialet blir vinklat då en av oss inte har en
anknytning till det militära fältet.
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När man gör tolkningar av och försöker förstå yttranden bör man beakta att aktörens yttranden är
baserade på tolkningar och förståelser av sig själva, andra och den fysiska världen; man tolkar en
värld som interpreterats av andra sociala aktörer. Detta är vad som kallas dubbel hermeneutik.
Den dubbla hermeneutiken grundar sig i att vi människor tillskriver våra handlingar och andra
fenomen mening. Vi människor har till exempel idéer och föreställningar om vår identitet, vilka
vi är och vilka vi önskar vara. Våra egna meningar och andras, som inte nödvändigtvis är
desamma, sätter ramarna för vilka vi är. De uppfattningar vi har är ofta med och påverkar hur en
praktik fungerar (Gilje & Grimen, 2004, s 181).

4.2 Datainsamlingsmetod
Den hermeneutiska ansatsen utgår från en fenomenologisk syn på subjektet; den riktiga
verkligheten för en person är upplevelsen av denna. Det vi sökt svar på är hur de som deltagit i
socialiseringsprocesser i samband med värnplikten har upplevt dessa, och försöka förstå denna
världen utifrån deras perspektiv. Då avsikten varit att komma närmare personens
föreställningsvärld ansågs kvalitativa intervjuer vara en lämplig metod (Trost, 2010, s. 43-44), då
vi, som tidigare nämnt, sökt djupare förståelse av de fenomen vi studerat. För att konkretisera
intervjun i förhållande till vår forskningsfråga använde vi oss av tematiskt öppna intervjuer (se
bilaga nr. 2), vilket innebär att flera teman var konstruerade på förhand kring vilka intervjuerna
kretsade. Samtidigt lämnade detta också utrymme för diskussion och följdfrågor kring annat vi
fann intressant och relevant under intervjuerna (Aspers, 2007, s. 143).

4.3 Motivering av urval och avgränsning
Vi har sökt förståelse kring den militära socialiseringsprocess värnpliktiga genomgår samt vilken
inverkan denna har på individen. Då värnplikten som tidigare nämnt är vilande så har vi inte haft
möjlighet att intervjua värnpliktiga under pågående utbildning; samtidigt hade en sådan
undersökning varit problematisk i förhållande till vårt syfte. Genom att intervjua personer som
gjort värnplikt har vi fått en tydligare inblick i själva upplevelsen, då vi undersökt deras
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förhållningssätt till värnplikten snarare än att endast undersöka den roll som värnpliktiga antar
under utbildningen.
Vi har varit intresserade av att se vilken effekt militär socialisation har vid in- och utträde av
fältet. Att diskussionen skett i retrospektiv kan då ses som en nackdel, då det varit svårare att
utreda hur förhållanden faktiskt var och upplevdes då (Trost, 2010, s. 99-101). Det ska dock
tilläggas att detta är ett generellt problem med intervjun som metod, då intervjuer i princip alltid
sker i retrospektiv12. I studien har vi fokuserat på de upplevelser som våra informanter förknippar
med värnplikten i deras nuvarande levnadssituation. Det har dock varit betydelsefullt att minnena
varit någorlunda färska för att inte hamna i en nostalgisk beskrivning av värnplikten. Vi har
utgått ifrån att den militära socialiseringen värnpliktiga genomgår successivt avtar i möten med
andra socialiseringsprocesser i samhället13, vilket innebär att det blir svårare att upptäcka
potentiella effekter av värnplikten ju längre bort i tiden det förhåller sig. Utifrån dessa
antaganden vi valt att fokusera vår studie på den senaste generation av värnpliktiga som vi
uppskattar vara födda mellan 1985 till 1990. Generationsskillnader är ett ämne vi inte kommer
kunna ta upp i studien, likaså köns- och etnicitetsskillnader. Då undersökningen fokuserar på
likheter mellan våra informanter – i förhållande till socialiseringsprocessen – samt att urvalet är
begränsat, så har vi varken material eller utrymme att undersöka dessa möjliga skillnader. En
undersökning som tog upp dessa skillnader hade behövt fokusera på dem och forma urvalet
därefter. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt sker det även en standardisering av individen i
förhållande till den institutionella världen, vilket gör etnicitet- och könsskillnader mindre
väsentliga inom det institutionella sammanhanget. Skillnaderna kan dock vara intressanta att
undersöka i en mer specificerad studie.

12

13

Intervjuer berör sällan sådant som händer i realtid.
Vår teoretiska utgångspunkt är att social identitet är under ständig utveckling (se Teoretisk utläggning).
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4.4 Genomförande
Vår målbild var att göra ett selektivt urval där vi sökte informanter efter beskrivningen: Person
som genomfört värnplikt och är född mellan 1985-1990, samt bor inom Stockholm/Uppsala
närområde14. För att kunna göra säkrare generaliseringar om värnplikten som helhet sökte vi
även personer från olika former av värnpliktsutbildning. Vår plan var även att ha ett samtal där vi
två som forskare intervjuade informanterna tillsammans. Av omständigheter – såsom tidsbrist –
fick vi dock revidera denna målbild. Det innebar att ett fåtal intervjuer hamnade utanför
åldersspannet med ett år, samt att ungefär hälften av intervjuerna genomfördes över internet via
Skype – dessa intervjuer gjordes i regel av en av författarna medan den andra då transkriberade
materialet för att få insikt i samtalet. Tre av våra informanter utbildades även under
övergångsfasen i samband med värnpliktens avvecklande, vilket innebär att de inte enligt lag var
tvungna att göra militärtjänst. Vi ansåg dock att deras erfarenheter inte skilde sig väsentligt från
de andras, samt att det i värnpliktens slutskede var enkelt att undkomma tjänstgöringen i vilket
fall; snarare kan större skillnader förväntas i jämförelse med äldre kullar. Alla våra informanter
behandlades likvärdigt i förhållande till resultat och analys.
Totalt tio personer intervjuades. Informanterna hade till stor del olika utbildningar, både i form
av befattningsgrad och också tjänst, även om fler hade tjänstgjort i Mellansverige. Sex av dem
hade haft högre befattningar15. Nio av tio informanter är män. Några av våra informanter hade
även fortfarande en anknytning till det militära i form av att de var med i Hemvärnet; något vi
dock inte lade större vikt i då vi inte såg några större skillnader mellan deras erfarenheter. Vi
nådde ut till dessa genom den sociala medieplattformen Facebook, från vilken vi fick bra
respons. Vid responsen, och även under själva intervjuerna, upplevde vi ett intresse från
informanternas sida att tala om värnplikten och deras erfarenheter. Flera informanter hörde av sig
frivilligt till oss, vilket förenklade urvalsprocessen. I andra fall blev vi tipsade om personer som
passade vår beskrivning. Ingen av de kontaktade nekade till att bli intervjuad. Intervjuerna tog

14
15

Av logistiska skäl valde vi att söka intervjuer i inom vårt närområde (Uppsala).
Vårt urval bestod av fyra soldater (meniga), fyra gruppbefäl och två plutonbefäl.
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mellan 45 och 60 minuter, och stämningen under dessa var god; vi upplevde att ämnet var
behagligt att prata om bland alla våra informanter.

4.5 Transkribering och kodning
När samtliga intervjuer genomförts och transkriberats fanns en god uppfattning om hur vi skulle
påbörja kodningen. Till en början angrep vi materialet på ett deduktivt vis, som vi anser går i
linje med hermeneutiska tanken om förförståelse. Distansen till materialet behölls dock genom
användandet av tematiska öppna intervjuer, vars teman var formade utifrån vår förstudies
16

induktiva kodning i relation till vår teori. Resultatet i denna studie är även grundat i

informanternas egna beskrivningar, vilket gör att läsaren kan forma sin egen uppfattning i
förhållande till analysen. Även om det är vi som forskare som väljer vad vi ska presentera i
resultatet, så har mycket vikt lagts vid att hålla materialet inom kontext; med andra ord tolka
materialet ur en objektiv synvinkel.
Vi började med att färgkoda meningar vilka var centrala för frågeställningen; en inledande
förstahands-kodning. Koderna vi använde utformades efter de teman vi utgått från i
intervjuguiden (vilka var ett resultat av studiens teori): tidigare identitet, senare identitet,
motsättningar, utmärkande för den militära institutionen och gemenskap. Dessa koder bröts
sedan ner i dimensioner och underkategorier, som till exempel: tidigare identitet; inställning till
försvarsmakten innan inträde och inställning till sig själv innan inträde. Kodschemat (se bilaga 3)
lade även grund för analyspresentationen.
I kodningen så kopplades informanternas yttranden och förståelse till teoretiska begrepp, detta
kallas för första ordningens och andra ordningens konstruktioner (Aspers, 2007, s. 165). När
koderna skapades så utgick vi från Aspers två variationsprinciper. Den första principen innebär
att en kod inte får innehålla material som motsäger annat material i koden; enskilda koder ska
16

Förstudien bestod av en tematisk öppen intervju med en person som hade gjort värnplikten vars tema var egna
upplevelser av utbildningstiden. Intervjun kodades sedan induktivt, vars tematiseringar lade grund för vår
intervjuguide i samband med vår valda teori.
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vara ömsesidigt uteslutande. Den andra principen gäller att nodernas differentiering ska bero på
relevansen av koden för studien (Aspers, 2007, p. 181). Våra koder differentierades sedan och
slogs samman. Differentiering innebär att koderna, som redan är en del av kodschemat, delas upp
i fler dimensioner (Aspers, 2007, p. 184). Sammanslagning innebär att olika empiriska meningar
slås ihop och bildar mer generella förklaringar (Aspers, 2007, p. 181), till exempel: Solidaritet
och tillhörighet; gemenskap. Differentieringen och sammanslagningen av koderna är centralt för
oss för att etablera ordning i materialet (Aspers, 2007, p. 182).
Nästa steg i processen var återtagning. I detta steg sorteras de delar av datamaterialet vi är
intresserade av (Aspers, 2007, p. 172). Det förenklade kodningen då vi sorterade in materialet i
färgkodade teman (se bilaga 3) och kunde utifrån dem jämföra och skapa mer detaljerade koder
inom tematiseringarna.

4.6 Etiska överväganden
De riktlinjer vi tog i beaktning under intervjuerna var Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanten fick förklarat vilken roll han eller hon
skulle ha i studien, samt vad forskningen skulle användas till. Vi informerade om att intervjun
var frivillig och kunde därmed avbrytas närhelst informanten ville, samt att det insamlade
materialet skulle behandlas med konfidentialitet i form av försiktighet; endast personer med
anknytning till forskningsprojektet skulle ha tillgång till materialet och känslig information
behandlas med omsorg. För att försäkra att informanternas identitet förblev hemlig så fingerades
deras namn och andra uppgifter som kunnat identifiera dem. Vi förklarade även att uppsatsen
kommer publiceras offentligt, men att informationen under samtalet behandlas som en del i ett
större sammanhang.

25

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

4.7 Validitet, reliabilitet och tillförlitlighet
Reliabilitet och validitet är två idéer vars syfte är att fastställa trovärdighet (Trost, 2010, s. 133).
Reliabilitet syftar till att mäta tillförlitlighet i studie, detta görs för att kontrollera att studiens
resultat inte är påverkat av slumpinflytelser (Trost, 2010, s. 131). En studie med hög reliabilitet
innebär därmed att resultatet blir det samma vid ny undersökning. Då denna studie är baserade på
kvalitativa studier har vi skapat hög reliabilitet genom att intervjuerna genomförts likartat, målet
har varit att intervjuerna ska upplevas lika (Trost, 2010, s. 39). Validitet avser giltighet; att
instrument eller forskningsfrågan mäter det den är avsedd för (Trost, 2010, s. 133). En studie
med hög validitet innebär därmed att man mäter det man avser mäta och ställer rätt frågor i
avseende till syfte, vilket vi i högsta grad anser att vi gjort. Vår studies validitet och reliabilitet är
starkt anknutet till kodningsprocessen och den teoretiska utläggningens relevans. Vi har också
försökt skapa hög tillförlitlighet genom att vara öppna med hur forskningsprocessen har gått till,
beskriva förutsättningarna och hur resultatet vuxit fram (Trost, 2010, s. 134). Beaktning bör dock
läggas vid att studien bygger på informanternas egna beskrivningar, och det är därav endast deras
beskrivna upplevelser vi som forskare försöker tolka, jämföra och koda.

4.8 Kritisk reflektion av metodval
Ett genomgående problem inom hermeneutiken är forskarens roll som avläsare av materialet; det
är i slutändan den som tolkar materialet som anger dess mening. Det är viktigt att forskaren kan
distansera sig från materialet för att inte lägga in egna förutfattade meningar i tolkningsprocessen
(Aspers 2007, s. 68-69). Samtidigt är förförståelse – och därav förutfattade meningar – en viktig
resurs, vars utgångspunkt är att all mänsklig förståelse är grundat i tolkning (Dahlberg, Dahlberg
& Nyström, 2008, s. 286). Det kan ses som ett paradoxalt förhållande vilket i sig ger skäl att
förkasta den metodologiska utgångspunkten. Det man kan göra är att inse problemet och därav
förhålla sig till det genom att inta en – i största möjliga mån – vetenskaplig attitydförhållning; en
öppen och reflekterande position (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 286-287). Stort
ansvar ligger därav på forskarens kompetens när det gäller validitet i arbetet, där förmågan att
tolka begrepp i anknytning till teorin måste ske med påtaglig kritisk reflektion gentemot sig själv
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som forskare. Likaså gäller dock inläsningen av studien, där läsaren bör vara medveten om
studien även består forskarens upplevelser av det material som framställs – framförallt eftersom
det som framställs i studien väljs av forskaren; god forskning står likväl på en vetenskaplig
grund.
För att bibehålla objektivitet har vi valt att presentera resultatet utan en ingående analys för att
läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning av informanternas upplevelser. Samtidigt går det
inte komma ifrån det faktum att det är vi som skribenter som presenterar resultatet, och att
materialet är insamlat med vår teori i baktanke (se bilaga 2). Likaså är resultatet grundat i vår
kodning som också har teoretisk anknytning (se bilaga 3). Det är genom kodningen vi har valt ut
det som vi ansåg vara relevant för studien. Resultatet grundar sig dock i, och presenteras med
informanternas egna beskrivningar. Vi menar att det ger läsaren möjlighet till att själv reflektera
över våra slutsatser, samtidigt som vi är tydliga med att det är dessa beskrivningar vi analyserar.
Nästkommande kapitel kan ses som en berättelse i kronologisk ordning, där vi redogör för
informanternas beskrivna upplevelser från inträdet till utträdet, samt inställningen till
Försvarsmakten efter de lämnat institutionen. Denna socialiseringsprocess – som är vår
utgångspunkt – analyseras djupare i sista delen av kapitlet, förankrat i vår teoretiska redogörelse.

5 Redogörelse för analys
5.1 Du sköna nya värld
5.1.1 Höga förväntningar
Bland samtliga informanter fanns inledningsvis en positiv inställning till att göra värnplikten –
att “rycka in”. Flera hade hört berättelser av föräldrar eller andra nära vänner och släktingar, som
ofta beskrev värnplikten som ett spännande äventyr. Den sågs även som någonting man rent av
borde göra, i ett av fallen talades det om som en medborgerlig plikt: “Jag tänkte att lumpen
[slangord för värnplikten] är någonting man ska göra” (“Anders, intervju 5), “Det är ju en plikt
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som alla medborgare ska göra för att kunna försvara sitt land” (“Jonathan”, intervju 1), svarar
Jonathan på frågan i fall han såg fram emot “inrycket” – inträdet i militärtjänst.
I och med de nedskärningar som Försvarsmakten genomförde under de sista värnpliktsåren så
uppkom även svårigheter i att faktiskt bli antagen till tjänstgöring efter mönstringen. Flera
informanter upplevde att de fick anstränga sig för att bli antagna, eftersom konkurrensen om
platser var hög. De flesta av våra informanter var därför väldigt motiverade, vilket förstärktes av
den positiva bilden av värnplikten i sin helhet:
Jag fick jobba ganska hårt faktiskt för att det ens skulle bli av. [...][Det var] ursprungligen
tänkt att jag skulle bli [tjänst], men det drogs in och de satte mig i reserv som jag förstod.
Men jag skickade ett brev och sa att jag verkligen var intresserad av att göra det här. Och
det var då de placerade mig i [annan tjänst]. Så förväntningarna var jättehöga, jag var
jättenöjd. (“Adrian”, intervju 4)

5.1.2 Att inte välja
Värnplikten sågs i många fall också som ett alternativ i form av en övergångsperiod mellan
gymnasiet och vuxenlivet. Det gav en ytterligare tid att komma underfund med ens
framtidsplaner; ett alternativ till sysslolöshet (såsom arbetslöshet):
[...] när det väl kom [värnplikten] så visste jag inte vad jag ville göra med mitt liv, jag
kände att ta ett år i lumpen [slangord för värnplikten] skulle vara perfekt liksom. Istället för
att bara gå arbetslös hemma. (“Markus”, intervju 6)

På liknande sett uttrycker sig Johan: “Jag hade tänkt använda värnplikten till att, lite grann
fundera på vad jag ville bli när jag blir stor, så att säga” (“Johan”, intervju 2). Johan betonar även
sysslolösheten mellan gymnasiet och inrycket som han upplevde som långdragen; därav såg han
fram emot värnplikten: “Då hade man gått och laddat [en och en halv månad] på att äntligen ska
det hända någonting i vardagen.”
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Genom att göra tjänstgöring förlängde man den säkerhet man hade i gymnasiet – man kunde
stanna i bekvämlighetzonen ytterligare ett år för att fundera ut ens framtida planer samtidigt som
man undvek att vara sysslolös – som gymnasiet men annorlunda menar Dante: “Jag gillade
säkerheten när jag gick i gymnasiet, och ville gärna ha ett år till som var helt spikat. [...] Som det
var ett år till i gymnasiet, fast… ja, helt jävla annorlunda.” (“Dante”, intervju 10).
Det bör även poängteras att värnplikten i sig inte är frivillig, utan att man enligt lag måste
genomföra den när man väl blivit inkallad: “Det var inte bara: Vill du bli inkallad? Ja eller nej.
Utan såhär: Du blir inkallad. Okej, då blir jag väl det då” (“Ambjörn”, intervju 9). Tre av våra
informanter blev dock inkallade under övergångsperioden, och genomförde därav frivillig
soldatutbildning.17

5.1.3 På väg mot äventyr
Ett återkommande minne bland informanterna är den första resan till förläggningen, oftast i form
av en bussresa full med andra inkallade ungdomar. Förläggningen låg i regel långt utanför
hemortens omnejd. Emotionellt så upplevdes inrycket som nervöst och spännande, inte sällan
blandat med en viss skräck:
Jag tyckte det var fruktansvärt spännande [med hänvisning till inrycket][...], det kändes lite
som en absurd känsla liksom. [...] Att helt plötsligt befinna sig på en buss ute i
[Förläggningsorten] tillsammans med massa andra svettiga supernervösa människor i min
ålder, ingen vet egentligen vad som väntar överhuvudtaget. Det var ju skräckblandad
förtjusning. (“Ambjörn”, intervju 9)

En annan informant, Markus, beskriver nervositeten inför inrycket i samband med tvivel:
Jag såg fram emot [att] rycka in, fast det var ju samtidig att man var nervös. Jag kommer så
väl ihåg att när man väl åkte dit [till förläggningen] så kände man: vad fan har jag gett mig
17

Se metoddel för diskussion.
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in på. [...] Jag kommer ihåg att jag tänkte lite så: är det här verkligen rätt val, att det gick
sådana tankar liksom. (“Markus”, intervju 6)

Samtidigt som inrycket upplevdes som en emotionell slitning, kände dock Markus att han var
mentalt förberedd för det. Han hade hört berättelser om hur hårt inrycket skulle vara och var
därav inställd på det. Han kände även att alla andra inkallade var på samma nivå: ”Vi satt ju alla i
samma båt liksom. [...] Det är vi som kommer få ett helvete tillsammans.” (“Markus”, intervju
6).

5.2 Den nya världen
5.2.1 Omställning
Den inledande positiva inställningen kunde snabbt förändras, i ett fall svalnade intresse redan vid
mönstringen, när personen blev tilldelad en mindre intressant tjänst. I andra fall sjönk
motivationen i samband med inrycket, där behandlingen av de inryckta upplevdes som
påfrestande och nedbrytande; de flesta av våra informanter upplevde att inrycket var den period
som var mest ansträngande, både fysiskt och psykiskt:
Inledningsvis så mådde jag riktigt dåligt faktiskt. Det var den här perioden när man inte får
komma hem överhuvudtaget. [...] När jag kom hem då, det var ju bara att lägga sig i
badkaret och släcka ljuset, och sen somnade jag och vaknade där på morgonen som ett
russin, och bara tänkte hela tiden på, att på söndag natt, då måste jag åka tillbaka till den
där skiten. [...] Motivationen störtdök, förväntningarna… det var inte alls vad jag trodde.
(“Adrian”, intervju 4)

Inträdet i det militära livet upplevdes som en stor omställning för de flesta. Vid inrycket möttes
de av en värld präglad av struktur, disciplin och auktoritet. Det var med andra ord en värld som
skiljde sig mot den som tidigare utgjort deras vardag. Det fanns, vid den tidpunkten, andra
förväntningar på hur man som individ skulle vara. Det som i vardagen tidigare tagits förgivet
upphörde att gälla. Informanterna beskriver denna omställning som jobbig för att de saknade
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referensramar, de kunde inte sätta värnplikten i relation till någonting liknande; man visste inte
vad verksamheten innebar: “Allt var nytt och man kunde ingenting” (“Johan”, intervju 2).
Samtidigt fann man tröst i att alla nyinrykta var i samma situation – en känsla av att alla hade
lika svårt och att det var en utmaning de gick igenom tillsammans:
Alla gjorde ju samma sak [vid inrycket], alla kände precis[betonat] samma grej och liksom,
alla är i samma ålder som du, alla kommer från olika delar av Sverige, men alla- “You’re
in this together”, på något sätt tyckte jag det var rätt tillfredsställande. [...] Om han orkar
med det här så orkar jag ju också … det är bara tacka och ta emot. (“Dante”, intervju 10)

Då ens tidigare föreställning av omvärlden inte gällde i militära sammanhangen blev
omställningen påtaglig. Man vände sig då till omgivningen – de andra nyinryckta – och kunde
med hjälp av dem ta sig igenom situationen man befann sig i – gemenskapen hade med andra ord
stor betydelse för att kunna hantera det nya livet.

5.2.2 Gruppen framför allt
Som nämnt så utgjorde omgivningen, i form av gemenskap, en viktig del av det militära livet.
Något informanterna tyckte var utmärkande för värnplikten var att de fann sig i ett sammanhang
med nya människor, från olika bakgrunder och delar av Sverige. Det var en mångfald av
människor som alla var där på samma basis: “Ingen har någonting gemensamt, sen innan. Sen
har alla allting gemensamt” (“Daniel”, intervju 7). I detta sammanhang upplevde informanterna
att det personliga, den de var tidigare och hemifrån, försvann. En anledning till det var
uniformen. Eftersom alla bar likadana kläder var det svårt att dra slutsatser om vem någon var på
basis av dessa: “Man sorterar ju in folk väldigt mycket i fack utifrån vad dem har på sig. När det
var avskalat så hade man inte alls samma... då gjorde man inte det på samma sätt.” (“Nina”,
intervju 8). Ett resultat av detta var att de värnpliktiga upplevde sig som jämlika och att den
tidigare identiteten togs bort:

31

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

Du kommer ha på dig samma kläder, det spelar ingen roll vad du har för social bakgrund,
eller vad man har för politiska åsikter eller liknande. Självklart kan man ju diskutera men
det var ju som att alla var en och samma individ, och det kanske är det som var lite jobbigt
att, som jag berättade i början, för mig att man att alla var samma, alla hade samma
uniform, samma mönster, samma skor, du skulle göra samma uppgifter. Man tog ju bort
identiteten, men det är ju också ett sätt att man ser människor. (“Anders”, intervju 5)

De militära sysslorna och uppgifterna genomfördes alltid i grupp och präglades av ett kollektivt
tänkande: “Man gjorde väldigt sällan saker själv överhuvudtaget, utan man var alltid i grupp,
eller minst två, som gjorde saker [...] det blev väldigt mycket mindre individuellt på något sätt.”
(“Ambjörn”, intervju 9). En annan av våra informanter uttrycker sig såhär gällande det kollektiva
tänkandet:
Är vi ute i skogen och ska gå sex kilometer och en person har vrickat foten, om den här
personen är långsam då är vår grupp långsam, vilket betyder att vi måste ta den här
personens väska, då får vi bära en extra packning för att vi så snabbt som möjligt ska ta oss
från punkt A till B. (“Anders”, intervju 5)

Till skillnad från det civila livet, där utgångspunkten ofta är den individuella snarare än det
kollektiva, finns i det militära en idé om att det som gynnar gruppen gynnar en själv. Detta
innebar i många fall individuella uppoffringar för gruppens bästa. Gällande grupp och kollektivt
tänkande uttrycker sig Daniel på ett liknande sätt:
Om du vet att i morgon så är det långmarsch, och alla strumpor är blöta […] aha, så det så
betyder att om alla tar på sig sina blöta strumpor och ska gå den här långmarschen i
morgon, så kommer alla få skavsår efter en timme, och inte kunna gå, då kommer hela
uppgiften sabbas […] jaha, okej, så har alla torkat sina strumpor utom din polare, han har
inte gjort det, då får du se till att låna ut hälften av dina strumpor till honom så att han kan
gå den här marschen. (“Daniel”, intervju 7)
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Den kollektiva andan och gruppen stärktes av att de värnpliktiga blev bemötta lika, hade
likadana kläder, åt samma mat och hade samma rutiner. Informanterna upplevde att det inte
förekom någon särbehandling.
Bemötandet från överordnade var auktoritärt och för att befälen skulle upprätthålla sin auktoritet
skapades inga vänskapsrelationer mellan befäl och värnpliktig: “Avståndet [mellan befäl och
värnpliktig] skulle ju aldrig kunna försvinna på så sätt, för då hade ju hierarkin blivit lidande”
(“Johan”, intervju 2)”. Daniel tillägger att detta bemötande också bidrog till att stärka banden i
gruppen:
Jag tror att de kör ganska mycket på: Ju tuffare de är mot oss desto mer sammansvetsade
blir vi liksom, som soldater. Så du känner liksom att du har noll förståelse uppifrån, utan
hittar liksom förståelsen bland din grupp och de du gör det med. (“Daniel”, intervju 7)

De som haft högre befattningar, som plutonbefäl, uppger dock att de bitvis haft mer avslappnade
relationer med befälen:
Jag fick ju träffa befälen mycket mer... så... mig kallade de ju till slut, efter ett tag, mitt
förnamn, ibland blev det såhär: Ah, du hörru kom! Så trodde man att det var någon order,
men så visade det sig att de skulle en bjuda på en cigg och en Loka liksom, och så satt man
ner och snackade skit istället. (“Daniel”, intervju 7)

Generellt så upplevde de värnpliktiga ett hårt tryck uppifrån, vilket också resoneras kring som
sammansvetsande av grupperna. Disciplinen ses i efterhand ha haft ett fostrande syfte:
Det fick inte synas minsta lilla antydan till skäggstubb, då blev det omvisitation, hela
plutonen på 30 man fick vänta helt enkelt tills den här enskilda individen sprang iväg,
rakade sig och vart godkänd. Fruktansvärt ineffektivt, men det fostrade oss. (“Adrian”,
intervju 4)
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5.3 Gemenskap, identitet, stabilitet: Att vara en del av Försvarsmakten
5.3.1 Den nya världsordningen: Ett inrutat liv
Några av informanterna menar att det militära livet innebar en enklare tillvaro: “Det var få saker
du behövde ta ställning till, det finns riktlinjer för hur du ska agera i alla situationer, hur du ska
bete dig, klä dig, allt sånt där. Allt var väldigt utstakat” (“Anton”, intervju 3). Utrymme för
åsikter kring vad som skulle uträttas saknades. Vad som var genomgående var just att de skulle
genomföras: “Det är ingen som lyssnar på vad du tycker, utan det är bara uppgiften som ska
lösas… och det är ju en ganska hård smäll i början… för man har aldrig gjort något liknande
tidigare.” (“Anders", intervju 5). Varje dag beskrivs ha börjat med rutiner och inspektion:
Varje morgon såg ju likadan ut, man går upp och pissar gissar jag, går tillbaka, klär på
dig… så städar man. Sen när man städat går man och käkar frulle [Frukost], sen går du
tillbaka, putsar skorna inför uppställningen, rakar dig och ser till att allt ser snyggt ut, och
sen så blir du inspekterad, visiterad, så allting ser bra ut. Sen börjar dagen, och det här sker
varje morgon. (“Daniel”, intervju 7)

Ett karaktäriserande drag som var återkommande i intervjuerna var att det, i det militära, inte
fanns samma möjlighet att fatta egna beslut som i det civila. I det militära var det överordnade
som bestämde vad man skulle göra. Flera av informanterna beskriver denna struktur som
någonting positivt för dem. Det var ansvarsbefriande i den mån att det inte var de själva som
fattade beslut och strukturerade sina liv, något som de i det civila annars hade varit tvungna att
göra. Anton menar därför att omställningen från det civila till det militära var ganska enkel och
att rutinerna var behagliga:
Det var ju mer- som sagt [...] de faktiska rutinerna och sättet man lever, det är ju väldigt
behagligt gentemot, det här väldigt ansvarskrävande civila livet liksom, [...] det var ju
ingen svår omställning egentligen, för det var ju som sagt, det var ju bara att göra; tillsagd.
Det är ju inte svårt att göra lumpen. Men det var ju ganska skönt. Mycket... för min del
mest på grund av hela den här ansvarsbefrielsen, man behöver inte bry sig. (“Anton”,
intervju 3)
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Vidare tyckte också Johan att rutinerna och strukturen var bekväm:
Jag tyckte det var ganska behagligt att ha någon som sätter upp en struktur åt dig i
vardagen och säger precis hur du ska göra, när du ska göra det och då ska göra det på ett
visst sätt. Man slipper fundera så mycket. Det tyckte jag var ganska skönt... i efterhand så
är det ju väldigt behagligt... att bara vara och bara göra... det är väldigt enkelt, men det är ju
inget man vill göra i längden. (“Johan”, intervju 2)

För samtliga av våra informanter upplevdes värnplikten som något av en ny värld, en värld som
på många sätt skiljde sig från den verklighet som de under sina levda år socialiserats in i och som
utgjort deras ontologiska trygghet18. I värnplikten fick de ställa om till en inrutad vardag där de
dag ut och dag in följde order. Detta kan å ena sidan ses som en kränkande av civila rättigheter
och å andra sidan som är behagligt och förenklande. Inskränkande då de i det militära
sammanhanget inte kunde styra över sina egna liv och bekvämt då det förstnämnda är
ansvarsbefriande. Det ansvarsbefriande sätts då i relation till det civila, där man i högre
utsträckning påverkar utkomsten av sitt liv.

5.3.2 Att bli människa
Den militära utbildningen skedde i etapper, där nyinkallade successivt fick genomgå prövningar,
eller på annat sätt göra framsteg inom Försvarsmakten. Dessa framsteg – och de föremål som
utmärkte dem – utgjorde grunden för den ställning man hade inom institutionen, samtidigt som
det klargjorde vilka krav som ställdes av Försvarsmakten. Att få bära uniform är ett tydligt
exempel på ett detta. Uniformen fick man inte bära förrän man genomgått inledningsfasen, och
uniformen förknippades inte sällan med stolthet eller uppskattning:
[...] det var lite konstigt i början att sätta på sig uniform. Och såhär lite av en högtidsdag,
när vi väl fick sätta uniform på oss, för i början fick vi bara ha motoroverallen, första
18

Grundläggande trygghet i tillvaron och i den egna existensen som person.
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veckorna. Sen så fick man då, sitta och sy på kvällarna, få fast de här märkena, och sen...
en dag helt plötsligt ställa upp i uniform. Och det var ju typ som [att] sätta på sen en frack,
[...] högtidskläder, verkligen på riktig. När man gått runt i den där sketna motoroverallen, i
flera veckor. [...] En fräsch uniform. Det kändes högtidligt. (“Ambjörn”, intervju 9)

Ambjörn fortsätter på frågan om det fick honom att känna sig mer som militär:
Absolut, det gjorde man ju. Då kände man sig som en riktig värdig människa, på något sätt.
Riktig militär: Titta jag har en uniform på mig. Nu är det liksom på riktigt. (“Ambjörn”,
intervju 9)

Ambjörn trivdes väldigt bra tillsammans med många ur sin pluton, och tillsammans med dem
kände han en stolthet över vad han gjorde. Uniformen blev en markör utåt för honom, till
exempel när han var utanför förläggningen: “Det var lite fränt att ha uniform. För då såg alla vad
man höll på med” (“Ambjörn”, intervju 9).
Värdigheten förknippad med att bära uniform är återkommande, likaså bilden av huruvida man
själv är värdig: “De första veckorna sprang vi i vad de kallar motoroveraller, en ful sladdrig
illapassande overall då, för vi var inte värdiga att ha uniformerna än.” (“Adrian”, intervju 4). Att
väl bära uniformen sammankopplades därav med krav: “För mig så kände jag att man ska vara
representabel när man har på sig uniformen och inte göra bort sig” (“Anders”, intervju 5), “Man
ville bära uniformen värdigt liksom. [...] Att jag ville vara ordentlig, jag ville liksom bete mig”
(“Markus”, intervju 6). Markus beskriver hur detta kunde ta sig i form rent praktiskt:
Det kunde vara alltifrån att man satt på bussen, om jag hade haft civila kläder så hade jag
kunnat slänga upp en fot på sätet framför mig, men när jag hade uniformen på mig så
gjorde jag inte det. Då satt man rakryggad och försökte se proper ut. Det var på den nivån,
och jag kommer såväl ihåg att nästan skämdes någon gång när jag stack in till pressbyrån
[med uniform] för att köpa snus, cola och tobak, för att det kändes i mitt huvud som att, det
här ska inte folk tänka om soldater. [...] Jag ville bete mig när jag var ute i allmänheten, just
på grund av att jag inte ville smutsa ner den [uniformen]. (“Markus, intervju 6)
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Uniformen utgjorde för många på detta sätt första steget till att bli militär på riktigt. Uniformen
representerade Försvarsmakten, och genom att bära uniform visade man – både för sig själv och
för andra (inom och utanför institutionen) – att man var en del av den. Det innebar även att följa
de normer som förknippades med att vara militär – att bete sig på rätt sätt. En person som inte
uppfyller kraven borde inte ha på sig uniform, och är därav inte en riktigt militär. Personen kan i
vilket fall inte bete sig som en sådan.

5.3.3 Att bli soldat
En tryckstark punkt som återkommer i intervjuerna är soldatprovet, eller snarare baskern som
man fick efter provet.19 Genom att använda baskern – som har en stark anknytning till ens egna
förband eller utbildning – så var man inte endast en del av Försvarsmakten längre, utan man
representerade även sitt specialiserade område inom institutionen. Baskern var även ett tecken på
att man hade utstått de prövningar som det militära livet ställer på en:
[...] Nästa grej [efter uniform och vapenhantering] var ju att få bära baskern, det var en
jättestor grej för många. Då krävs det att man gör en ganska påfrestande övningsperiod, där
man egentligen testar allting som man har lärt sig. (“Adrian”, intervju 4)

Liknande beskriver Jonathan upplevelsen av att känna sig som soldat:
[...] På riktigt då när man fick det här beviset på att man hade gjort något jävligt bra var ju
efter det tre eller fyra dagar långa baskerprovet vi hade. När du fick den [specifika baskern]
och uppställning med regementet. Då kände man att man hade klarat ett ganska stort prov,
och sen hade vi ytterligare ett efteråt, det var [specifikt prov], då fick man [specifika
bågen] på armen. Då hade man riktig bekräftelse [...]. Nu hade man klarat det och då är
man soldat. (“Jonathan”, intervju 1)

19

I regel utförs soldatprovet efter tre månaders grundläggande soldatutbildning, där soldaten blir belönad med
basker vid avslutat prov; därav ofta kallat “Baskerprovet”.
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Olika symboler som visade vilket förband man tillhörde, eller på något sätt utmärkte en inom
institutionen hade stor betydelse för gemenskapen inom den specifika grupperingen, vilket tyder
på en stark samhörighet inom förbanden:
Det är en stolthet att genomföra någonting och det märker man ju när man pratar med
andra också. Säger man till exempel: Ni på [förband], ni är så himla slappa. Då sköldar ju
folk upp sig. Jag tror det är att man kommer så nära sina kompisar och kollegor i en
verksamhet och uniformen blir ett uttryck för det, eller sin basker, när man får ut den efter
baskermarschen. Man känner tillhörighet. (“Anders”, intervju 5)

Även Ambjörn, som av omständigheter inte genomförde provet men ändå fick basker, känner
likväl en stark stolthet för den, eller snarare för vad den representerar:
[...] Jag gjorde ingenting för att förtjäna min basker, men jag har den ändå stolt kvar i min
samling av baskrar. [...] Det är ju såhär… baskern visar ju också vilket förband man tillhör
[beroende på färgen][...] Man identifierar sig med sitt förband väldigt mycket, inom
militären, och då är baskern en väldigt stor del av det. Så ja, jag är stolt över alla mina
baskrar. (“Ambjörn”, intervju 9)

Att kunna identifiera sig inom institutionen hade en stark inverkan på grupptillhörigheten, vilket
förstärktes av olika symboler som representerade egna specialisationsområden inom
Försvarsmakten. Att bli soldat innebar att kunna det man höll på med; vad man faktiskt höll på
med berodde dock på vilken del av försvaret du ingick i. Stor betydelse för våra informanter
hade det egna specialisationsområdet – förbandet – där ens tillhörighet var som starkast. Man var
en del av försvarsmakten, men först och främst en del av sitt förband; baskern markerade detta.
Ytterligare symboler kunde visa mer specifika specialiseringsområden inom institutionen, såsom
utmärkelser och graderingar. Tillhörigheten inom Försvarsmakten präglades därav av känslan att
tillhöra en specifik del av den: “Du kanske är soldat men inte [specifikt förband], du får en
symbol för den verksamheten du prövats i.” (“Anders”, intervju 5).
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Det som genomsyrar i princip alla intervjuer, och det som ofta förknippades med att faktiskt vara
soldat – eller på annat sätt innebörden med att vara värnpliktig – var att kunna lösa uppgiften; det
vill säga möjligheten att ta sig an den arbetsuppgift man blir tilldelad: “När man började känna
att man kunde sina saker där, i det hela”, svarar Johan på frågan när han började känna sig som
en soldat.
Ens uppgift var ofta sammankopplad med sitt specialiseringsområde, som diskuterades i
ovanstående underkapitel: “Vi hade inte den mest fysiskt ansträngande tjänsten, utan det
viktigaste för oss var att vara bra på [specifikt uppgift]” (“Ambjörn”, intervju 9). I ett annat fall
beskriver en av våra informanter, vars huvudsakliga uppgift var att stå högvakt, hur viktigt det
var att göra bra högvakter:
De som gjorde bort sig på högvakten, det var väldigt illa. Det var ju inget märkvärdigt
egentligen [...], men det sågs ned på. Omgivningen skulle ju inte ens märka det, men det
var tillräckligt att kamraterna såg.

Att inte kunna göra en högvakt bra var att inte kunna lösa sin uppgift på rätt sätt, utifrån
högvaktssoldatens synvinkel, vilket då också sågs ned på inom förbandet. Försvarsmakten som
institution präglas till stor del av en arbetsfördelning, där varje specifikt förband har sin uppgift
att lösa. Att lösa uppgiften blir därav en del av vem man är inom institutionen.

5.3.4 Den “grabbiga” stämningen
Strävan att vara bäst på sin uppgift är återkommande bland våra intervjuer och kunde leda till en
stark tävlingsinriktning, både inom och mellan förband: “Vår fänrik brukade fråga: Vad är livet?
[Varvid alla svarade:] En tävling!” (“Anders”, intervju 5) Liknande stämning beskriver Nina:
“Det är ganska mycket kukmätartävling ibland liksom”, där hon betonar strävan att visa upp sig
som bäst, starkast och vackrast. Det ställde även en viss förväntan på de värnpliktiga i form av
“hårdare” attityd, framförallt på personer under befälsutbildningar:

39

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

[...] Om du ska vara gruppchef så behöver du ha en alphapersonlighet, behöver vara den
här… lite tuffare killen [...], den väldigt grabbiga killen som folk gärna ser upp till, typ
[den] klassiska mobbaren i skolan. Du behöver ha den killen, som folk knyter an till och
folk ser som ledare. När du har en person med lite såhär, [i] brist på bättre ord, för att
beskriva mig som min mamma gör, alltså en mjuk och snäll kille, [det] fungerar inte lika
bra i en sådan position egentligen. [...] De här grabbarna som man gör lumpen med, man
måste någonstans verkligen förtjäna deras respekt för att kunna agera som ledare.
(“Anton”, intervju 3)

Nina – som även hon befälsutbildades – uttrycker en liknande känsla av att bli prövad: “Jag vet
inte om det var för att jag tjej eller för att jag hade befattningen att jag skulle bli en typ av befäl,
men man blev ju testad ganska mycket av killarna” (“Nina”, intervju 8).
Stämningen kunde alltså uppfattas som väldigt “grabbig” under värnplikten, med betoning på det
som traditionellt sett kan uppfattas som manligt:
På något sätt innebar rollen [som värnpliktig] att man skulle vara lite extra grabbig, och
verkligen... kunde lägga sig till med en jargong, [en] väldigt manlig jargong hela tiden.
Pratade om tjejer på ett visst sätt till exempel, och pratade om manliga saker, bilar och
vapen, sådant där. Det blev mycket sådant. För att passa in i soldatrollen skulle man ha
sådana intressen. (“Ambjörn”, intervju 8)

Att vara soldat, eller snarare värnpliktig, handlade med andra ord inte endast hur man förhöll sig
till de institutionella krav som Försvarsmakten ställde, utan även till den attityd som var gällande
bland de värnpliktiga; en ofta upplevd “manlig” men framförallt hårdare stämning. Samtidigt så
behandlade alla varandra på ett liknande sätt, vilket pekar på en gemenskap på lika villkor inom
institutionen:
[...] Det var väldigt hårt, folk var ju hårda mot varandra. Man kunde säga ganska hårda
grejer till varandra, men det glömdes också fort. [...] Så det var ju en ganska hård jargong
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men alla var ju likadana mot varandra, vilket kanske inte gör det okej men det förekom.
(“Nina”, intervju 8)

5.3.5 Att leva innanför muren
Det vi hittills har redogjort för i kapitlet är processen att bli militär, eller snarare bli en del av
Försvarsmakten; en process som ställde olika krav på en, både på institutionell nivå och
värnpliktiga emellan. I det här avslutande kapitelavsnittet kommer vi dock redogöra för
upplevelsen att leva inom institutionen; en värld som ofta upptog hela ens världsbild:
Det militära [blev] som en livsstil. För alla ens kollegor, och kompisar, var de man hängde
med på fritiden och allt kretsade runt det. Det kändes som en livsstil mer, att göra lumpen
[...]. Allt annat var bara diffust. [...] På vår lediga tid så snackade vi lumpen ändå liksom.
[...] Allt kretsade kring det militära kommer jag ihåg. (“Markus”, intervju 6)

Liknande uttrycker sig Ambjörn; på frågan om det militära livet som ens vardag svarar han:
Det var ju det allting kretsade kring, speciellt för mig som inte kunde åka hem på
vardagarna. [...] Nya kompisar ersatte de gamla, som substitut i alla fall. [...] Det var ju
många dagar som man aldrig bytte från uniformen överhuvudtaget. [...] Man kände sig som
en soldat, och levde i sin egen bubbla. Man identifierade sig som värnpliktig... (“Ambjörn”,
intervju 9)

När väl Ambjörn lämnade förläggningen, upplevde han istället det civila som en motpol:
Det kändes som det var två olika världar, [...] som [att] vi var och hälsade på i deras civila
värld när vi var ute, på ICA eller någonting sådant där. Då kändes det som att vi var och
hälsade på i deras bubbla. Annars levde vi i vår bubbla bakom grindarna på regementet.
(“Ambjörn”, intervju 9)
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Från att inledningsvis se det som en motpol, så övergick det militära istället till att vara som
ansågs vara normalt. Det var det som livet handlade om och det präglade i princip allting man
gjorde; när man vistades inom den civila världen var man snarare endast på ett tillfälligt besök.
Att komma tillbaka till sin hemort igen – till exempel på helgpermission – klargjorde
kontrasterna mellan det militära och civila livet; bekvämligheter som man oftast inte tänkte på
innan blev istället en lyxvara:
Jag kommer ihåg första permissionen var ju verkligen asnajs. För jag tänkte såhär, möbler
är ju ganska gött ändå, du har ju inte sett några möbler på två veckor liksom. Så man fick ju
lite nya ögon. Man har ju ganska mycket privilegier [...], som man inte tänker på så mycket
annars. (“Nina”, intervju 8)

Liknande uppskattning för det civila “överflödet” beskriver även Daniel:
Jävlar vad man uppskattar att vara civil när man gör lumpen, man uppskattar att få sitta i en
stol, ligga i en soffa, äta en glass som du har köpt själv, du uppskattar bara… friheten, sova
hur länge du vill, alltså man uppskattade alla de här smågrejorna i vardagen som man
annars inte gör. Man uppskattade att kaffet smakade annorlunda. Skönt att komma hem och
träffa sina gamla polare. Sen… man var ju lite glad när man åkte tillbaka där [till
förläggningen][...] Få träffa dem man gjorde lumpen med, såg man ju fram emot, berätta
vad man hade gjort i helgen. Så det var ju liksom win-win [att ha permission]. (“Daniel”,
intervju 7)

Samtidigt som Daniel uppskattade att komma tillbaka till det civila – och däribland träffa sina
gamla vänner – fanns även en uppskattning att åka tillbaka till sina kamrater på förläggningen.
Vidare beskriver han hur hans civila vänner ibland skämtade med honom om att han gjorde
värnplikt:
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Sen så är det klart, man blev ju lite retad för att man höll på med lumpen, att man var någon
slags krigspitt och hade blivit annorlunda. Det tyckte väl folk [de civila vännerna] var
roligt, men det fattar jag väl. (“Daniel”, intervju 7)

Interaktionen – när man väl var på permission – formades även den ofta av det militära livet, som
informanterna var uppslukade i:
Träffade man någon som gjorde eller hade gjort lumpen, så blev ju det… det enda som man
pratade om. Man var ju så helt… superfokuserad på just lumpen. Verkligen tjatade hål i
huvudet på alla sina vänner, flickvän… (“Ambjörn”, intervju 9)

Det var dock inte endast samtalsämnena som uppfattades som annorlunda, utan även sättet man
betedde sig på. Liknande inställning till de civila under permissionen beskriver Jonathan:
När man var hemma på permission på helger och krökade till det med kompisar, då ville
man ju ha mer disciplin. Man märkte ju på dem som var hemma och arbetslösa… man
lackade ju på dem när man var full för det var så jävla lojt och slappt allting, man blev ju
såhär: Var fan är disciplinen liksom… börja putsa dina skor för helvete. [Blev] mycket
sådant, mycket agg liksom. (“Jonathan”, intervju 1)

När de värnpliktiga väl åkte hem – eller på något sätt vistades i det civila – uppkom det inte
sällan någon form av motsättningar. Det kunde handla om att uppskatta de bekvämligheter som
det civila livet erbjöd; bekvämligheter som det militära livet inte erbjöd på samma sätt. Samtidigt
var det militära livet en förutsättning för att faktiskt kunna uppskatta de små sakerna i vardagen,
något som man inte gjort tidigare i samma utsträckning. Ens omvärld sågs utifrån det militära
livets synvinkel – en värld som präglade ens liv – vilket gjorde att den civila världen uppfattades
som annorlunda; inte minst de som inte hade någon anknytning till det militära; likaså
uppfattades man sig själv som annorlunda för dem. Ens tidigare omgivning blev en motpol till
den då nuvarande.
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5.4 Det civila mörkret20: Att återvända till den gamla världen
5.4.1 “Höger, vänster om – marsch”21 vid världens ände
Efter utrycket, alltså återvändandet till det civila livet, kände många av informanterna både
tomhet och befrielse. Utrycket, eller muck, innebar att ta farväl till kamrater man kommit nära
under värnpliktens förlopp och en struktur med rutiner som blivit ens vardag. Samtidigt infann
sig en känsla av lättnad att själv kunna bestämma över sitt liv.
Flera av informanterna beskriver relationen till gruppen som en familj. En av informanterna
uttrycker sig såhär kring detta:
Det var väldigt dubbelt. För att det var ju liksom hela ens vardag. Man kom sent på
söndagsnatten och åkte hem på fredagen [...] Man blev ju som en familj, man spenderade
så många av dygnets timmar ihop hela tiden. Samtidigt som det på ett sätt också var ganska
skönt att få lite mer kontroll på sitt egna liv, vad man skulle få göra och inte göra, och inte
var så begränsad av någon annans order och ord hela tiden. (“Nina”, intervju 8)

Vid utrycket sade man inte bara farväl till sina kamrater, att återgå till det civila innebar också att
man lämnade den militära struktur som präglat vardagen under året. Åter i det civila skulle man
vara tvungen att hitta nya sammanhang och rutiner. En av informanterna beskriver det militära
livets struktur som en trygghet:
Det var väldigt starkt känslomässigt. Det var som att säga farväl till någonting som hade
blivit... som en familj till en, och det var att säga farväl till det liv jag hade levt i nästan ett
år och säga farväl till den trygghet det ändå är att veta precis vad du gör, precis när du gör
det, och allting sånt där. Och aldrig behöva fundera på saker. (“Johan”, intervju 2)

20
21

Militärt uttryck för det civila
Kommando som ges för att upplösa förbandet, till exempel efter avslutad dag
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Utrycket var ett bevis på att de värnpliktiga klarat av året, vilket det fanns stolthet i. De hade
utstått hård prövning och på institutionellt plan nu blivit godkända soldater (något som alla
värnpliktiga inte blev):
Jo det kändes jävligt tung men samtidigt jävligt kul att man liksom hade klarat elva
månader och fått din medalj precis och du ser de här jävla pappskallarna som inte fick
medalj på grund av att dom inte fick godkända betyg, utan de gled på någon jävla
räkmacka va. Så det kändes ju bra men samtidigt lite sorgligt. (“Jonathan”, intervju 1)

Sammantaget så fanns ambivalenta känslor inför utrycket. Ambivalens i form av sorg och glädje.
Sorgen var kopplad till separationen från den familj och vardag som växt fram och glädjen låg i
att man klarat av värnplikten och nu skulle få bestämma över sitt eget liv. Själva övergångsfasen,
från det militära till det civila livet, upplevdes ofta som en smidig process: “Jo det gick väl bra.
Man gick väl någon månad utan jobb där. Man fick gå till arbetsförmedlingen och grejer. Men
det gick väl bra [...] det gick väldigt smidigt” (“Jonathan”, intervju 1). Det fanns också en
trygghet, för vissa, i att ha alternativ till den sysslolöshet som råder bland unga vuxna, särskilt
efter gymnasiet: “Man hade ju alternativ, du hade ju en anställning i försvaret om du bara ville,
eller om du ville kolla ett och annat jobb.” (“Jonathan”, intervju 1).

5.4.2 Den nya människan
Det militära livet är, som redovisat, en annorlunda tillvaro gentemot det civila. Hittills har vi gått
igenom olika karaktäriserande drag för värnplikten och hur informanterna upplevde dessa. I detta
avsnitt kommer vi lyfta hur informanterna jämförde sig själva innan de gjort värnplikt och efter
att de kommit hem. Vid genomförandet av intervjuerna var värnpliktens betydelse för dem något
återkommande. Något som betonades var en upplevt förbättrad förmåga att förstå människor.
Denna förmåga, som kanske grundades i en bättre förståelse av sig själv, är något Adrian lyfter
fram:
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Jag brukar resonera så att om någon beter sig väldigt dumt så brukar jag tänka att dom har
nog haft en jäkligt tung dag, jag kanske inte ska konfrontera dom kring det här, jag
avvaktar och ser vad som händer. [...] Jag blir mer medveten kring att andra också kan ha,
det kan finnas saker som jag inte vet som motiverar deras sätt att bete sig. [...] jag har ju
också ätit dåligt i fyra dagar och då blev jag jäkligt dryg. Och i det civila livet så kanske de
har sjukdom i släkten. Dom kanske kör som sniglar i trafiken för att de har en sjuk individ i
bilen, eller någonting sådant. Jag tänker först och främst så. Jag tänker inte att det är en
jäkla vägsnigel och börjar tuta utan jag tolererar att... jag har en högre tröskel för negativt
beteende från medmänniskorna. (“Adrian”, intervju 4)

Vidare uttrycker sig också Johan om tolerans, som här kopplas till det fokus i värnplikten på att
“lösa uppgiften”:
Jag tror delar av mitt tålamod kommer därifrån [...] man vet att ibland får man bara vänta
helt enkelt: Det är någonting som ska levereras till förbandet, men vi har inte fått det än, så
allting står och väntar, och man väntar på att det ska ske någonting, men det sker ingenting.
Då får man göra det bästa av situationen. Du kan inte göra det du hade tänkt göra, för du
har inte utrustning eller någonting för det, men lös problemet. Lite sådant tänk. (“Johan”,
intervju 2)

Vid sidan av ökad förståelse för andra eller tolerans så var självdisciplin något som ofta
nämndes. Anders beskriver att han tog med sig mycket av det organisatoriska och strukturerande
tänkandet, som präglade det militära livet, vilket fick goda effekter på hans civila liv:
Om man jämför innan och efter så var man nog lite mindre naiv, man tog tag i saker, man
genomförde saker [...] man byggde upp en mentalitet om att, det är bara att köra på, det kan
alltid vara värre. Och det var någonting jag använde när jag tränade, när jag jobbade. Jag
fick en sjuk arbetsmoral efteråt [...] Och jag lever ju kvar det här livet: Det organiserade,
det strukturerade och att man ska pressa sig, det följer ju efter i det civila, vilket för mig
ledde till hög arbetsmoral. Jag blev mer ansvarstagande, jag var ju gruppchef, jag lärde mig
att representera att stå upp för min grupp. Det var ju egenskaper som jag inte hade innan,
för jag hade inte varit med om det tidigare [...] Så att man var ju mer vuxen när man var
klar. (“Anders”, intervju 5)
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Anton upplevde sig själv som strulig innan värnplikten, för honom vart detta en väg till mer
ordning i sitt liv, trots att han inte trivdes så bra: “jag tyckte inte om att vara där, men det var ju
ändå antagligen precis vad jag behövde, alltså, väldigt fasta rutiner, väldigt tydligt vad som
förväntas av en” (“Anton”, intervju 3). Vidare uttrycker han sig om hur värnplikten fungerade
som en referenspunkt i det civila:
Det var väl lättare på så sätt att man helt plötsligt hade invanda rutiner, bara det här med att
äta och sova på regelbundna tider gör ju en himmelsvid skillnad för ork och så vidare. Det
här med att behöva vara i skolan sex timmar per dag, jämfört med att behöva slita i ganska
många fler timmar, [och] dagar. Det var ju ganska lätt att plugga igen när man har lumpen
att jämföra med. (“Anton”, intervju 3)

Någonting annat som Markus tar upp, som lyftes av flera, är lärdom om ens kropp och vad den
orkar med: “ Jag i alla fall personligen kände att jag blev testad till gränserna på allt, psykiskt
och fysiskt” (“Markus”, intervju 6). Johan förstärker detta: “Man fick känna av lite grann av vad
ens kropp klarar av, och man vet hur man ska ta hand om sin kropp efteråt” (“Johan”, intervju 2)
Att få sina fysiska och psykiska gränser testade upplevdes stärka självförtroendet: “När man är
klar med lumpen så är man… man är samma fysiska storlek, men du känner dig 5 cm längre och
5 cm bredare.” (“Daniel”, intervju 7). Nina upplevde att hon vågade ta lite större plats efter
värnplikten, hon var inte lika försiktig:
Jag var väldigt mycket snällare innan jag ryckte in. Inte konflikträdd men jag skulle aldrig
säga någonting som skulle starta gruff i onödan, medan nu är jag väl lite mer rak på sak.
[...] Nu tror jag att jag är lite mer... jag kanske säger vad jag tycker och vad jag vill på
något sätt. Och också såhär att jag tar upp grejer på direkten istället för att gå och samla på
mig dem så att det bubblar över sen istället. (“Nina”, intervju 8)

En av informanterna uttryckte sig lite annorlunda gällande detta. Han menade att han i det
militära livet fick nya perspektiv på andra och sig själv, en ökad självinsikt. Tidigare i livet
menar han att han överskattat sig själv och sina förmågor:
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Jag har alltid tyckt att jag har levererat lite över genomsnittet på de flesta områden. Men
jag är ganska genomsnittlig och det är väl bra att jag är medveten om det nu, och det blev
jag efter värnplikten. Och jag ser inte det som något negativt, jag ser det som att jag fått en
ökad självkännedom, och nu att jag var svagare än vad jag egentligen trodde att jag var är
egentligen bara en styrka. (“Adrian”, intervju 4)

Det som togs upp var övervägande positiva saker, framförallt i relation självförtroende och
självkännedom. Samtidigt ser vi, i Adrians fall, att värnplikten inte endast visade att man klarade
mer än vad man trodde – utan även tvärtom. Genomgående är dock upplevelsen att komma
närmare sig själv och på något sätt bli en bättre människa, oavsett om det handlar om rutiner som
ger bättre fysiska förutsättningar eller ökad tolerans för andra människor då man mentalt sett är
mer förberedd.

5.4.3 Inställningen till Försvarsmakten som institution
Alla våra informanter – även de som inte trivdes under värnplikten – hade en positiv inställning
till värnplikten eller Försvarsmakten som institution. Som nämnt i tidigare kapitel så kände alla
informanter att det hade fått ut någonting positivt av att göra militärtjänst, även de som inte
trivdes under värnplikten, vilket då formade deras syn på institutionen. Anton beskriver följande:
Jag avskydde det, mångt och mycket, det var väldigt mycket jag tyckte illa om där, men det
var fortfarande en väldigt nyttig grej för mig att göra. [...] [Jag] kom ifatt min faktiska
ålder, vilket jag inte hade gjort annars. [...] Jag tror att, för de flesta, så skulle det vara bra
att någonstans lära sig – det ju mycket de här tinderkidsen [ungdomar] och allt vad de
håller på med nuförtiden – att hålla käften, och göra som man blir tillsagd. [...] Många har
kvar den här villfarelsen att de kan göra som de vill. [...] Väldigt synd att det är avskaffat
[värnplikten]. Jag utgår mer ifrån värdet för individerna som gör det, och jag tror att det har
ganska stort värde även ute i arbetslivet. (“Anton”, intervju 3)

Inställningen till dem som inte gjorde värnplikt är påtaglig bland intervjuerna, där
Försvarsmaktens fostrande effekter lyfts fram som något positivt; ett sätt att få ordning på
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individer. Denna positiva effekt förstärks ytterligare genom att jämföra med personer som inte
gjort värnplikt – främst ungdomar idag:
I vår årskull var är det många praktarsel som inte gjorde värnplikten, som slapp det. De går
nästan fortfarande hemma idag och inte gör ett skit [...]. Det märks vilka som har gjort och
inte gjort någonting. Så absolut, vi behöver den [värnplikten] för att få bukt på de
ungdomsproblem som vi har fått i Sverige nu. [...] Gör de värnplikten så får de struktur på
sitt liv och det finns chanser till anställning efteråt. (“Jonathan”, intervju 1)

Det som lyfts fram är värnpliktens betydelse för individen, vilket då ofta kontrasteras mot dem
som inte gjort värnplikt. Återkommande är motsättningen till de som inte gjort värnplikt, som då
upplevs sakna de effekter som värnplikten ger:
Man lär sig att bete sig och ta hand om sig själv. [...] Jag tycker att jag märker skillnader
på mina polare som inte har gjort lumpen, på det psykologiska och inställningen till allt.
(“Markus”, intervju 6)

Det man lär sig i värnplikten ses alltså som någonting viktigt, någonting alla borde lära sig, vilket
också förklarar den misstänksamhet som kan uppstå mot dem som inte väljer att göra värnplikt:
Jag blir ju lite misstänksam när någon i vår ålder inte har gjort lumpen, [då] tycker jag: Vad
fan är du för svag människa, klart man har gjort lumpen. Vad har du för ursäkt, vad gjorde
du istället? (“Ambjörn”, intervju 9)

Det krävdes med andra ord en legitim anledning till att inte göra värnplikt, enligt Ambjörn, vilket
kan förklaras med bilden av värnplikten som en samhällsnyttig institution – både för en själv och
för samhället i helhet:
Man stärker samhällsgemenskapen [...][och] att man får lämpligare individer till samhället,
om man får säga så. [...] Att lära känna sig själv, samt ta hand om sig själv. (“Johan”,
intervju 2)
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Det som präglar alla intervjuer är bilden av värnplikten som samhällsnyttig; på ett eller annat sätt
så har den en positiv effekt dess medlemmar. Påtagligt är också inställningen att de som inte
gjorde värnplikt gick miste om någonting, de ses som något sämre personer i relation till de som
genomfört värnplikten. Flera informanter vill återinföra värnplikten på grund av dessa effekter –
med andra ord tvinga ungdomar att genomföra militärtjänst – vilket tyder på en stark övertygelse
om att värnplikten är samhällsnyttig:
Jag tycker att man ska återinföra värnplikten, det ska vara obligatoriskt för alla, oavsett om
man tycker det är kul eller inte [...]. Inte för att man ska lära sig att skjuta, utan det är de
här extra faktorerna, hur du utvecklas som människa, tar hand om sig själv. Det är
någonting som är ovärderligt, som är ganska svårt att få. (“Anders”, intervju 5)

Samtidigt upplevdes en viss gemenskap till dem som gjort värnplikten: “På något sätt känns det
som [att] det finns någon parallell dimension som man har upplevt tillsammans” (“Nina”,
intervju 8). Värnplikten är med andra ord en gemenskap som består i att man har en bild av vad
andra har genomgått och anser att andra borde genomgå. Genomgående är den positiva bilden av
värnplikten som institution i samband med upplevelsen under utbildningsåret men framförallt
bilden av sig själv efter värnplikten. I nästkommande kapitel kommer vi analysera resultatet med
tydligare förankring till teorin, där vi hoppas ge svar på några av de implikationer som
uppkommer i anknytning till värnplikten.

5.5 Fördjupad analys: Teoretiskt förtydligande
5.5.1 Sammanfattning av analysen
Vår utgångspunkt inför intervjuerna var att se värnplikten som en socialiseringsprocess som har
någon form av inverkan på dess medlemmars identitet. Resultatavsnittet har visat hur processen
skedde i förhållande till tidigare och senare identitet i narrativ bemärkelse. Det första kapitlet,
“Du sköna nya värld”, är en beskrivning av inställningen till institutionen innan inträdet – en
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inställning som ofta var positiv. “Den nya värden” beskriver inträdet, vilket var en stor
omställning då denna värld skiljde sig avsevärt från ens tidigare – något som ofta upplevdes som
påfrestande även om man till viss del visste vad som väntade en. “Att vara en del av
Försvarsmakten”

är

en

mer

detaljerad

beskrivning

av

hur

den

institutionella

socialiseringsprocessen upplevdes, med andra ord hur man blev en del av institutionen – en
process som skedde i etapper som utmärktes med symboler (såsom uniform och basker) och
känslan av att vara en del av institutionen. I “Att återvända till den gamla världen” redogjordes
för hur informanterna upplevde utträdet från det militära och inträdet till det civila igen, samt
bilden av dem själva och institutionen efter utträdet. Alla informanter upplevde att de hade växt
som personer, samt var positiva till Försvarsmakten som institution. Vi kommer nu förtydliga
analysen i förhållande till det socialpsykologiska perspektiv som vi redogör för i teoriavsnittet.

5.5.2 Världarnas krig
Vår analys tyder på att begrepp om primär och sekundär socialisation inte är helt förenliga med
den roll som värnplikten spelar i unga människors liv. Skoltiden är en betydande del av den
institutionella ordningen i det civila livet och är starkt kopplat till den primära socialisationen. I
litteraturen beskrivs skoltiden som en viktig del av den sekundära socialisationen då ungdomar
möter andra världar än den som de vuxit upp inom. Vi kan dock se i vårt material att man
beskriver det som att man lämnar sitt bekvämlighetsområde för första gången när man slutar
gymnasiet. Värnplikten sågs som ett medel till att förlänga övergången till vuxenlivet samtidigt
som det var steget ut i det. Att dra en strikt linje om vad som faller inom primär och sekundär
socialisation är problematiskt, då det snarare handlar om i vilka områden som den generaliserade
andre blivit etablerad; den objektiva världen utanför sin egna. Genom att komma i kontakt med
uppfattningar som problematiserar den primära socialisationen går man därmed in i den
sekundära successivt. Att lämna den primära socialisationen sker med andra ord i etapper, där
värnplikten kan ses som ett avgörande steg då man lämnar sina signifikanta andra och deras
världsbild åt sidan och träder in i en ny värld; en värld som skiljer sig helt från ens tidigare.
Processen vid intagningen utgörs av den avslipningsprocedur som Goffman beskriver, där ens
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tidigare identitet bryts ner och ersätts med institutionens normer. Värnplikten problematiserar
alltså den tidigare socialisationen på näst intill alla plan. Enligt Berger och Luckmann bör denna
övergång vara problematiskt – då subvärlden skiljer sig så avsevärt från den primära – vilket den
också är inledningsvis för informanterna, tills den nya världen internaliserats.
Vad som ytterligare utmärker värnplikten – utöver skillnaderna till den tidigare världen – är att
den gör anspråk på hela omvärlden, någonting som karakteriserar totala institutioner. Det är inte
endast en värld bland flera utan snarare den faktiska världen – en värld man konstant är en del av
i ungefär ett år. Det är en värld som man förstår genom specialisering – det vill säga att man lär
sig institutionens egen logik – samtidigt som normer och beteenden internaliseras i relation till
omgivningen inom institutionen. Omgivningen består av befäl som är en förlängning av den
institutionella ordningen, men även av de som befinner sig i samma situation som en själv, det
vill säga andra värnpliktiga, som utgör den interaktionella ordningen. Det är genom omgivningen
som man kan identifiera sig som värnpliktig inom den specifika världen, de tar med andra ord
över rollen som signifikanta andra. Ansvarsbefrielsen som många informanter kände är ett tecken
på Försvarsmaktens position som den enda världen – man behövde inte längre välja vem man var
utan ens position var given i förhållande till institutionens ordning; likaså väljer man inte sin
omgivning. Detta påminner om den roll som Berger och Luckmann menar att familjen har i den
primära socialisationen.
Att placera värnplikten i förhållande till primär och sekundär socialisation är alltså svårt, då den
innehåller grundläggande delar från båda begreppen. Det vi kan se är en primär socialisation vid
en tid i livet som borde kopplas till den sekundära socialisationen. Institutionen etablerar sig som
den enda världen för dess medlemmar under värnplikten genom att ersätta den gamla; en
institutionsbunden total omsocialisation. Samtidigt kan man se värnplikten som den sista etappen
av den faktiska primära socialisationen – det sista steget innan vuxenlivet – vilket då kan förklara
varför identiteten som skapas inom institutionen har en ganska stor betydelse för informanterna
än idag; identiteteter som skapas i den primära socialisationen är svårföränderliga.
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Även Jenkins menar att primära identiteter är svåra att förändra, och syftar då till identiteter
såsom kön och etnicitet som fastställs i tidig ålder (under den primära socialisationen). Genom att
Försvarsmakten etablerar sig som den enda världen kan dessa delvis läggas åt sidan. Man är
framför allt en del i ett kollektiv, ett ytterligare kännetecknande drag inom totala institutioner, då
den privata världen undertrycks inom dessa. Ens primära identitet inom institutionen blir först
och främst den man är i det institutionella sammanhanget: Värnpliktig. Även om de tidigare
primära inte identiteter helt suddas ut – då det förekommer motsättningar bland informanterna
som är färgade av dessa (till exempel den manliga stämningen) – så är man i grunden värnpliktig
inom det institutionella sammanhanget.

5.5.3 Upprätthållande av den nya identiteten
Den nya sociala identiteten etableras genom omsocialisering och nedbrytning av en existerande;
något som är möjligt genom Försvarsmaktens totala karaktär. Den individuella ordningen
förändras då den inte längre är betydelsefull i det militära sammanhanget. Centralt för identiteten
i det militära är att den har en stark koppling till den institutionella ordningen, genom vilken den
valideras och successivt verifieras. Den institutionella ordningen förlängs genom befäl, vilka styr
över de värnpliktiga. Befälen blir därför en förlängning av den institutionella ordningens
auktoritet. För att upprätthålla auktoriteten inom institutionen, och därmed den sociala
identiteten, är kommunikationen i hierarkin enkelriktad. På ett interaktionellt plan leder detta till
att det skapas en stark kollektiv identitet inom grupperna på hierarkins olika nivåer. Det är inom
dessa grupper, genom strukturen, som ens signifikanta andra blir till. Den kollektiva identiteten
förstärks ytterligare genom att den institutionella ordningen appliceras på individerna genom till
exempel uniformen, vilket avgränsar dem från sina tidigare, civila, identiteter. Ett annat
fundament i den kollektiva identiteten är att alla i grunden är värnpliktiga, man undviker till stor
del särbehandling utifrån aspekter som inte är relevanta för institutionen. Då alla externt blir
behandlade lika, upplever man sig också lik och jämställd med gruppen internt (den internaexterna dialektiken). Den enhetliga behandlingen är en del av standardiseringen av individen,
som utmärker totala institutioner.
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Den institutionella ordningen sätter ramen inom vilken identifiering och socialisering sker inom
Försvarsmakten, vilket innebär att den interaktionella och individuella ordningen är
underordnade den institutionella. Den interaktionella ordningen möjliggör dock identifiering
inom institutionen genom att skapandet av förväntade beteendemönster inom grupperingar –
både mellan värnpliktiga och mellan olika förband inom institutionen. Ens individuella identitet
är starkt kopplad till förväntningarna som skapas inom den interaktionella ordningen, vilket
innebär att den individuella ordningen ges mindre utrymme inom Försvarsmakten som
institution. Det skiljer sig starkt mot det tidigare civila livet som präglats till stor del av det
individuella och förklarar varför informanterna kände att det militära livet genomsyras av
kollektivitet. Den interaktionella ordningen – hur vi upplever oss själva i jämförelse med andra –
ersätter alltså den individuella ordningen inom institutionen och blir den primära källan för
identifikation (dock fortfarande underställd de institutionella förutsättningarna); ens unika
identitet är vem man är i sammanhanget: Värnpliktig inom det specifika förbandet. Genom att
förbandet – och grupperingar inom den – är den primära källan till identifikation inom
Försvarsmakten så förklarar det informanternas känsla till de symboler som utmärker dem, till
exempel baskern som många kände stolthet till, men även tillhörighetskänslan till dem som
innefattas av grupperingen. Denna utryckta stolthet tyder på att de sociala normer som utgör
Försvarsmaktens officiella målsättning har internaliserats av medlemmarna. Här kan vi även se
att språket har en betydande roll, i och med att de värnpliktiga anammar en speciell jargong
mellan varandra – den "grabbiga" attityden och uppskattningen för sådant som togs för givet i
livet innan – men även i relation till institutionen. Den institutionella jargongen präglas av
tävlingsinriktning och stolthet till institutionens symboler, till exempel uniformen, som
representerade gemenskapen inom institutionen. Att bära uniform på rätt sätt innebar ett speciellt
beteende, något som innefattar att kunna tala institutionens språk. Med andra ord så måste man
lära sig språket inom institutionen för att vara en integrerad del av den.
När militärens institutionella ordning internaliserats och normaliserats, skapades starka
gemensamma

nämnare

bland

de

värnpliktiga,

vilka

förstärkte

gruppsammanhanget

interaktionellt. Detta ledde till att det skapades motsättningar till det civila, som tidigare utgjort
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ens subjektiva och enda verklighet. Den nya, militära, sociala identiteten legitimeras genom att
de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet ses som negativa – den sociala
identiteten blir då positiv. Med andra ord skapas det två grupper (den militära och den civila): Ett
vi och ett dem, där den egna gruppens (den militära) nämnare och egenskaper legitimeras då de
ses som bättre än den andra gruppens (den civila). På ett individuellt plan så legitimeras då
individen, den militära institutionen och relationen däremellan. På ett interaktionellt plan
sammansvetsas gruppen, vilket ytterligare förstärker individens och institutionens mening.
Eftersom de värnpliktiga tidigare var civila så skapas också motsättningar till sin tidigare
identitet (och därför också det civila som utgjort grunden för den), vilken har utdömts och brutits
ned, då försvarsmakten etablerat sig som den enda världen. Den sociala identiteten som militär
formas genom att motarbeta det som avviker, vilket är egenskaper och attribut som härstammar
från den primära socialisationen i det civila.

5.5.4 Den sociala identiteten utanför institutionen
När man väl återgår till det civila så tar motsättningen till det civila fältet en annan form. Den
världen man socialiserats in i och de normer och beteenden man internaliserat gällde inte längre;
det fanns med andra ord inte en enda värld, vilket flera informanter upplevde som en tomhet.
Flera var heller inte helt klara med vad deras nästa steg i livet skulle bli. Tryggheten i att endast
ha en värld att förhålla sig till var borta, likaså omgivning man identifierat sig med i ungefär ett
år. Den primära källan för identifikation präglades inte längre av den interaktionella ordningen
inom Försvarsmakten utan man hade istället tillgång till andra institutionella subvärldar; det
faktiska steget in i den sekundära socialisationen. Det var till viss del en omställning till ens
tidigare liv samtidigt som man själv var annorlunda. De flesta informanter beskrev utträdet med
ambivalenta känslor – distinktionen mellan civilt och militärt var inte längre självklar och man
hade hamnat i ett mellanläge; en identitetskonflikt. Omställningen till det civila gick dock fort,
samtidigt som man behöll en positiv inställning till det militära livet. Värnplikten blev en grund
för dem att stå på även utanför det militära sammanhanget; de hade uträttat någonting
betydelsefullt enligt dem själva. Många informanter beskrev att de hade fått större självinsikt, att

55

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

de hade lärt känna sig själva, vilket innebär att de genom den militära socialiseringsprocessen
etablerat en ny identitet; en bild av självet i förhållande till innan.
Till skillnad från det militära så präglas det civila livet i större grad av den individuella
ordningen, att man kategoriserar sig själv utifrån sin egen självbild. Då våra informanter
upplevde att värnplikten var betydelsefull för dem – ett grundläggande inslag i deras liv – så är
det inte förvånande att informanterna kategoriserar sig själva i relation till värnplikten. Likaså
utgör värnplikten en del av deras sociala position, då erfarenheten dokumenteras och kan
användas av institutionen vid senare tillfälle (till exempel genom kallelser till repövningar)
samtidigt som individen själv kan använda erfarenheten (bland annat som merit vid
jobbansökningar).
Utanför det institutionella sammanhanget så upprätthålls bilden av värnplikten som en positiv
erfarenhet genom informanternas självdefinition. Samtidigt uppstår en gruppering mellan dem
som gjort värnplikten – där likheterna mellan dem lyfts fram – då informanterna blir definierade
av att ha gjort värnplikten på en interaktionell nivå; av omgivningen. Värnplikten blir en
gemensam nämnare som legitimeras genom de samhällsnyttiga effekter som den upplevs inneha,
vilket kontrasteras mot dem som inte gjort värnplikten och därför saknar dessa. Samma
motsättningar som uppstod inom den militära institutionen – mot det civila – uppstår alltså här,
men är riktat mot dem som inte har gjort värnplikt (eller snarare väljer att inte göra det). Det
pekar på att självbilden som formades under socialiseringsprocessen inom Försvarsmakten även
präglar den sociala identiteten bland medlemmarna efter utträdet ur institutionen. Det förklarar
den genomgående positiva inställningen till Försvarsmakten som institution, men även
inställningen till dem som har gjort värnplikt.
Implikationen är att värnplikten skapar en stark sammanhållning mellan dem som har genomfört
den – vilket är majoriteten av Sveriges manliga befolkning – samtidig som motsättningar skapas
mot dem som inte gjort värnplikt; motsättningar som uppstår genom legitimering av värnplikten
som både institution och upplevelse. Intressant är också att informanterna beskriver en ökad
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tolerans i samband med värnplikten – att de får ett ökat tålamod och större förståelse för andra –
vilket då kan tyckas vara motsägelsefullt i förhållande till de motsättningar som skapas. Denna
inställning går dock i linje med att de tidigare primära identiteterna (till exempel kön och
etnicitet) läggs åt sidan inom Försvarsmakten, samt den institutionella kollektiva identitet som
genomsyrar institutionen. Ens upplevelse och därmed institutionens berättigande är dock ett
nödvändigt villkor för värnpliktens effekter, vilket gör att motsättningarna till det som hotar dess
legitimitet inte upplevs som problematiskt.
De motsättningar vi har sett bland informanterna är främst riktade mot ungdomar som anses
fungera sämre som samhällsmedborgare, i och med att de saknar de kvalitéer som värnplikten
hade gett dem. Det hade med andra ord varit nyttigt för dem att göra värnplikt, både för sig själva
och samhället i helhet, menar de flesta informanter. Då värnplikten i nuläget är vilande, så
innebär det även motsättningar – i form av en negativ bild – till kommande generationer. Om
man drar det till sin spets innebär det också motsättningar till princip hela Sveriges kvinnliga
befolkning, då ytterst en liten andel kvinnor har gjort värnplikt i förhållande till män i Sverige.
Värnplikten har en starkt enande effekt bland dess medlemmar; något som har sin grund i den
primära socialisationen de genomgår under värnpliktsåret och därmed består även utanför det
institutionella sammanhanget. Försvarsmaktens totala karaktär möjliggör denna form av
socialisation. Genom att legitimera upplevelsen uppstår dock motsättningar till människor som
inte är en del av sammanhanget. Vår slutsats är att den sociala identitet som formas efter
värnplikten förenar dess medlemmar över andra grupperingar i samhället, samtidigt som
identifieringen består i exkluderande och nedvärderande av dess motsats.

6 Avslutande diskussion
6.1 Summering
Syftet med uppsatsen var att undersöka värnplikten som en socialiseringsprocess där social
identitet skapas. Socialiseringsprocessen i värnplikten har tendenser av en primär socialisation;
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den gör anspråk på hela omvärlden, vilket är möjligt genom institutionens totala karaktär. Vi ser
värnplikten som en sista etapp där man fortfarande är befriad från det vuxna livets ansvar.
Vi ser också att det finns motsättningar mellan det civila och det militära livet. Första mötet med
dessa motsättningar upplevde de värnpliktiga när de ryckte in, deras tidigare civila identitet var
inte längre relevant. I den militära institutionen främjades andra kvalitéer, som många av
informanterna vid den tidpunkten saknade. Dessa motsättningar förlängdes sedan genom de
värnpliktiga, när de internaliserat Försvarsmaktens normer och struktur, i vilket stadie de då
blivit en del av Försvarsmakten och därmed den militära institutionen. Motsättningarna tas i
uttryck vid jämförelser till det civila, där individer som inte gjort värnplikt ses som mindre
samhällsdugliga.
Efter utträdet ser vi legitimerande av den sociala identiteten och institutionen, något som är ett
resultat av socialiseringsprocessen. Det kan ses som en efterkonstruktion av värnpliktens
betydelse för dem och för samhället. Det är i vilket fall en betydande en faktor som bidrar till att
stärka den sociala identiteten inom grupperingen.
I efterhand reflekteras värnplikten som en positiv erfarenhet och samhällsnyttig institution. De
upplevde att de genom värnplikten, på olika sätt, förändrades till det bättre, vilket kan ses vara ett
uttryck för att en ny identitet hade etablerats.

6.2 Diskussion mellan resultat och tidigare forskning
Vi kan i vår undersökning se många likheter med den tidigare forskningen, samtidigt som vår
studie fyller ett tomrum när det kommer till forskning om värnplikten i Sverige; forskning som
djupare berör värnpliktens identitetsskapande aspekter. Distinktionen mellan det militära och
civila i Sverige, som den tidigare forskningen har berört (Bolin 2008, Weibull 2005, Åselius
2005), har en betydande funktion i skapandet av den sociala identiteten. Till exempel är våra
informanter i regel väldigt positiva till Försvarsmakten, som vi sett är en del av deras
berättigande av deras egna upplevelse.
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Det kulturella gapet som Weibull lyfter fram visar en tydlig gruppering inom det militära,
samtidigt menar Bolin och Åselius att det militära blir allt mer professionaliserat. Som vi också
sett i vår studie är värnplikten förenande för dess medlemmar genom självidentifikation och
identifiering av andra; samhörigheten låg i att de alla hade utstått liknande prövningar. En
professionalisering av försvaret skapar förmodligen en stark identitet mellan de involverade
(yrkessoldaterna) genom institutionens auktoritet, samtidigt som det klipper bandet till personer
med värnpliktsbakgrund (som inte är en del av professionaliseringen). Genomgående för
informanterna är att inställningen till Försvarsmakten är bunden till den lärdom man anskaffar
under värnpliktstiden, en professionalisering ger inte Försvarsmakten som institution denna form
av existensberättigande då det endast är en liten del av befolkningen den berör; fortsatt
professionalisering implicerar därmed minskat stöd från befolkningen med värnpliktsbakgrund
(som inte är involverade i institutionen). Inställningen mellan civil och militär kan med andra ord
inte appliceras på de med värnpliktsbakgrund, då den sociala identiteten som uppstått mellan
dem inte är bunden till Försvarsmakten som institution, utan snarare till upplevelsen inom
institutionen. Liknande slutsats kan dras till de amerikanska komparativa studierna (Nesbit &
Reingold 2011, Schrieber 1979) som jämförde inställningen mellan veteraner och icke-veteraner.
Inställningen till militära institutioner är med andra ord beroende av dess förväntade effekt; den
samhällsnytta

som

institutionen

ger

(en

inställning

som

dock

förstärks

genom

militärtjänstgöring).
Den manliga stämningen är genomgående inom institutionen, vilket går i linje med värnpliktens
tidiga etablering som enkönad (Sjöberg, 2009). Konsekvensen blir att den maskulinitetparadox,
som Green et al. (2009) kallar den, uppkommer inom Försvarsmakten. Vi har dock inte sett
större identitetsproblem som berör detta, även om diskrepans uppkom i vissa fall. Vi har dock
inte kunnat utreda detta närmare då det hamnade utanför vårt fokus; studien inriktade sig på
likheter mellan alla informanter. Att den manliga och hårda stämningen inte sågs som ett
problem kan bero på institutionens etablerande som den enda världen – i sammanhanget var alla
lika (till den grad det går). Även om maskuliniteten inte var ett större problem inom

59

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

institutionen, så har kvinnor historiskt inte varit en del av den; en implikation som gör att
kvinnor ses som sämre samhällsmedborgare i förhållande till den sociala identitet som skapas.
Vidare ser vi att värnplikten har liknande effekter i jämförelse med den israeliska forskningen
(Levy & Sasson-Levy, 2008), där värnpliktens status reproduceras i samband med
tjänstgöringen. Vi ser också att tjänstgöringen används som ett steg ut i vuxenlivet (Mayseless
och Hai, 1998), även om förbättrade relationer till föräldrar inte nämns bland informanterna.
Bilden av självständighet är dock påtaglig i form av självinsikt och förmågan att ta hand om sig
själv. Det visar att det är främst den egna upplevelsen av det militära sammanhanget som är
viktigt för informanterna, och därav utgör grunden för den sociala identiteten. Bilden formas
inom institutionen och erfarenheten ses som samhällsnyttig; i både Israel och Sverige handlar det
om samhällsnytta för sig själv och samhället, även om förhållandena i länderna är annorlunda
(vilket ger olika implikationer av den sociala identiteten). Den sociala identiteten formas i vilket
fall av ens upplevelse inom en kontextbaserad situation – inom institutioner – vilket
identitetsforskningen stärker (Lannegrand-Willems & Bosma 2009, Sugimura & Shimizu 2010).
Vi hoppas att vår forskning har bidragit till kunskapsluckan som finns i relation till värnplikten
som en socialiseringsprocess. Även om ämnet är diskuterat i Sverige så tidigare forskning inte
bemött de identitetsskapande aspekterna med en fördjupad analys – något som vår undersökning
syftade till.

6.3 Kritisk reflektion av teori och resultat
Vår valda teori har hjälpt oss tydliggöra den omställning och förändring som informanterna
upplevde under värnpliktstiden, samtidig som den också hjälper oss förstå den starka anknytning
personer som gjort värnplikt känner till varandra och institutionen – en anknytning som först och
främst är grundad informanternas bild av sig själva före och efter värnplikten. Teorin hjälpte oss
se hur denna bild skapades, men även hur den upprätthålls genom en social identitet. Uppsatsens
omfång försvårar en djupare analys av den sociala identitetens implikation utöver de
motsättningar som uppstår i legitimeringen av den. Ytterligare fördjupning i legitimering av både
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institutioner och upplevelser hade kunnat ge en mer omfattande bild. Rollteorier hade även
kunnat ge insikt i vilken betydelse den sociala identiteten har i relation till roller och på vilket
sätt den formar beteendemönster i olika situationer – med andra ord en mer ingående diskussion
om sammanhangets betydelse för identitetskänslan. Till exempel så upplevdes värnplikten vara
ett lättillgängligt ämne att prata om med personer som gjort värnplikt, som en
konversationsöppnare eller mötespunkt.
Vi har även sett att anknytningen till den sociala identiteten som skapas efter värnplikten,
förändras ju längre tid informanterna befinner sig från värnpliktstiden – något som vi dock inte
närmare undersökt då vi hade relativt få informanter som var äldre i relation till vårt satta
åldersspann. Enligt vår framlagda teori är social identitet i konstant förändring, men vi hade
behövt komplettera teorin för att klargöra denna förändring. Vår ursprungliga tanke var att
använda oss av Identity Control Theory enligt Burke för att förklara denna förändring, något som
dock föll bort i och med uppsatsens omfång.
Vi kan även se en framtida utveckling där personer med värnpliktsbakgrund blir mer sällsynt. En
utveckling flera informanter upplevde som något oroväckande i förhållande till ungdomar i dag.
Utöver motsättningarna som uppkommer i och med legitimeringen, så hade det varit av
intressant att undersöka innebörden av att den sociala identiteten tappar plats – då den tidigare
varit väldigt omfattande i det svenska samhället (främst bland män). Kanske finns här ett
samband: När den sociala identiteten tappar plats så krävs det ytterligare legitimering för att
upprätthålla den.

6.4 Kritisk reflektion av metod och resultat
Vår studie består av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att resultatet består av informanternas
egna berättelser av deras upplevelser. Det är därför svårt att dra absoluta slutsatser om resultatets
innebörd, utöver att de beskrivningar som vi presenterar är korrekta och att våra slutsatser bygger
på dem. Då det vi undersöker är social identitet – hur man uppfattar sig själv i ett socialt
sammanhang – så går det inte att undkomma denna form av analys. Etnografiska och
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komparativa observationsstudier hade varit en bättre metod i fall vårt syfte var att undersöka de
faktiska skillnader som finns mellan de som gjort och inte har gjort värnplikt. Dessa skillnader är
endast intressanta för oss om de kan sättas i relation till identifieringen inom den sociala
identiteten. Ett samband som enklare kommer fram under en intervju.
Den kvalitativa metoden har också inneburit ett litet urval, då denna form av intervjuer är väldigt
tidskrävande. Samtidigt är de väldigt innehållsrika, framförallt tematiskt öppna intervjuer. Flera
aspekter som man ursprungligen inte hade i åtanke kan uppkomma. Det innebär dock att flera
aspekter kan lämnas åt sidan. I vårt fall kunde vi inte närmare undersöka åldersskillnad, likaså
djupare undersöka innebörden att vara kvinna inom en mansdominerad institution. Vi hade
endast en kvinna i vårt urval, i många aspekter skiljde sig inte hennes erfarenheter mot männens,
samtidigt kunde vi inte analysera detta noggrannare. En studie som jämförde dessa skillnader och
likheter hade varit intressant, men låg inte inom ramen för denna undersökning.

6.5 Implikationer för vidare forskning och praktik
Då syftet med studien varit att undersöka värnplikten som en socialiseringsprocess där identitet
skapas – något som vi upplevt saknats forskning om inom det sociologiska fältet – så har
utgångspunkten för denna studie har varit bred; vi har inte kunnat gå in på skillnader
informanterna emellan, utan istället fokuserat på likheter. Studiens slutsatser är följande:
Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av en primär socialisering, som möjliggörs
genom institutionens totala omfattning. I socialiseringsprocessen uppstod motsättningar mellan
det civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter
socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i
relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken
legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som
inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar
samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.
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Eftersom detta är ett relativt outforskat område ser vi goda möjligheter att bygga på denna studie
med vidare och mer specifik identitetsforskning. Det vore intressant att mer ingående, i en
komparativ studie, studera skillnader i sociala identiteter mellan personer med värnpliktig och
icke-värnpliktig bakgrund, för att se hur respektive grupper förhåller sig till de effekter som
värnplikten förväntas ge. På ett liknande vis skulle man kunna göra en komparativ studie mellan
personer som gjort grundläggande militär utbildning (GMU) och värnplikt, för att utreda om det
finns några skillnader i socialiseringsprocessen efter omorganiseringen. Ett annat alternativ
gällande GMU vore att göra en likadan studie som denna fast med den senare militärutbildningen
i fokus och sedan återkoppla till denna undersökning.
Man skulle även kunna titta närmare på hur manlighet konstrueras inom det militära och hur
relationen till det kvinnliga ser ut. På det spåret vore det också intressant med en fördjupning i
hur kvinnor upplever den militära institutionen, som domineras av en manlig norm, och hur de
förhåller sig till institutionen och socialiseringsprocessen.
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Bilaga 1. Missivbrev
Syftet med studien är undersöka egna upplevelser av värnplikten. Vi vill utreda vad som utmärker
värnplikten i förhållande till det civila livet innan inryck, men även undersöka hur man förhåller sig till
värnplikten efter utryck.

Intervjun kommer följa en öppen struktur, vilket innebär att vi på förhand valt ut vissa teman som
kommer diskuteras. Vårt mål är att få igång ett samtal och diskussion. Det som kommer behandlas är lite
kort om ens bakgrund, för att sedan tala mer ingående om perioden som värnpliktig och dess betydelse för
en själv. Vår uppskattning är att intervjun tar ungefär en timme. Samtalet kommer också behöva spelas
för att vi senare ska kunna bearbeta materialet.

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet i intervjun är frivilligt
och intervjun kan avbrytas närhelst intervjupersonen vill, utan att bli ifrågasatt. Intervjun kommer
behandlas med konfidentialitet; endast behöriga – personer anknutna till studien – kommer ha tillgång till
materialet och känslig information kommer behandlas med omsorg; information som är identifierande
kommer att anonymiseras eller tas bort. Materialet kommer endast användas forskningssyfte och
resultatet kommer presenteras som en del av studien. Studien kommer publiceras offentligt som en
studentuppsats på Uppsala universitet.

Tack till er som ställer upp och hjälper oss i vårt arbete!

Tobias Andersson
Tobias.Andersson.3990@student.uu.se
Rasmus Bergmark
Rasmus.Bergmark.9064@student.uu.se

Handledare:
Clara Iversen
clara.iversen@soc.uu.se
tel. 018-471 15 12
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Bilaga 2. Intervjuguide
Teman
1. Bakgrund
Allmänna uppgifter: ålder, civilstånd, utbildning, jobb
Beskrivning av specifik militär utbildning
2. Värnplikten som en process (fokusering på personens upplevelse av värnplikten)
Hur upplevdes inledningsfasen (kontraster?) – Fråga: Hur var det att rycka in?
- Vilka relationer uppkom (värnpliktiga-befäl)
- Utmärkande drag för värnplikten (vapenhantering, disciplin?)
- Hur upplevdes denna fas emotionellt?
Hur upplevdes övergången till att vara soldat? – Fråga: Blev det militära livet ens
vardag? Om ja, när?
- Vad innebär det att vara soldat?
- i förhållande till det civila?
- Relationer (civil-militär, militär-militär)
- Vilka (ev.) motsättningar uppkom (jmf civila livet)
Hur upplevdes utrycket?
- emotionellt (positivt/negativt)
- Hur upplevdes övergången till det civila igen?
- lätt/svårt
3. Förhållandet till tidigare identitet (reflektion av en själv innan inryck)
Vilken bild har informanterna av sig själva innan de ryckte in?
- personliga attribut (t.ex. duktig i skolan, lat osv.)
- Inställning till Försvarsmakten (positiv/negativ)
- Anledning/motivering till värnplikten

69

Uppsala universitet
Socialpsykologi C
Uppsatsarbete VT15
Tobias Andersson
Rasmus Bergmark

4. Förhållandet till senare identitet (reflektion av sig själv efter utryck)
Vilken bild har informanterna av sig själva efter de ryckt ut?
- personliga attribut
- vilka ev. ändringar finns och vilka kopplas till värnplikten
Påverkade värnplikten bilden av sig själv?
Vilken inverkan känner informanterna att värnplikten hade?
- inställning till värnpliktstjänst (ångrar-ångrar inte)?
- involvering i Försvarsmakten idag?
- specifika inlärda beteenden
- relationer till andra värnpliktiga/befäl?
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Bilaga 3. Kodschema
Tidigare identitet
Inställning till Försvarsmakten innan inträde
Inställning till sig själv innan inträde
Senare identitet
Specialkunskap
Internalisering av institutionella normer (civil mot militär)
Social identitet
Stolthet och uppskattning
Självuppfattning
Motsättningar
Omställning (mellan civilt och militärt)
Institutionella motsättningar (civilt och militärt)
Utmärkande för den militära institutionen
Fastställd struktur med hierarkisk ordning
Auktoritär lydnad
Socialiseringsprocess
Gemenskap
Sammansvetsning
Identifiering (intern och extern)
Arbetsrelaterade relationer
Kollektiv identitet, nollställande
Gemensamma referensramar
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