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Förord 

I lite drygt fyra år var jag anställd som soldat på K3 i Karlsborg. Under den tiden såg jag 

många kollegor som kom och gick, ibland flera gånger om. Någon slutade på grund av studier 

men var tillbaka efter två månader. En annan flyttade långt bort från jobbet, köpte hus och 

skaffade barn, men ringde snart och frågade om det fanns en plats över. Någon kom in och 

”sommarjobbade” i Afghanistan mellan två terminer på universitetet. På serviceförrådet, där 

man hämtar ut och lämnar in sin militära utrustning, hördes inte sällan: ”Men är du tillbaka nu 

igen?” eller ”värst vad du höll ut länge i det civila!”. Exempel finns det gott om.  

 Sedan dess har jag funderat på vad det egentligen är som gör det så svårt (för vissa, inte 

alla) att bara gå vidare i livet när man trots allt bestämt sig självmant för att sluta. Förutom 

min egen fascination för frågan hoppas jag också att det kan vara intressant för beteendevetare 

i allmänhet, och kanske Försvarsmakten i synnerhet. Med hänsyn till den tänkta läsarkretsen 

kommer vissa delar av studien vara ganska grundläggande vad avser Försvarsmakten som 

organisation, men där siffror och data som kan vara av intresse för den mer insatte också 

kommer att presenteras. Förhoppningen är att det upplevs som någorlunda balanserat. Den 

tidigare forskningen och de teorier som framförs i studien är också tänkta att rikta sig till fler 

än enbart de som arbetar inom försvaret. En liten notis om studiens titel kan också vara sin 

plats, där ”det civila mörkret” refererar till det raljanta uttryck många militärer använder för 

att beskriva den civila världen utanför den egna arbetsplatsen. Det är dock, som det ska visa 

sig i den här studien, också ett uttryck som det kan ligga en del allvar i .  

 Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Åsa Gustafson för gediget 

samarbete, Försvarsmaktens forskningssamordnare Anders Claréus för stöd med dataunderlag 

samt framförallt respondenterna som beredvilligt ställde upp och gjorde studien möjlig! 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Syftet med denna studie har varit att analysera ett antal svenska soldaters övergångar från det 

militära livet till det civila livet, vilka faktorer som kan underlätta respektive försvåra dessa 

övergångar samt vilka konsekvenser det får att ha ett yrke som säger sig erbjuda en livsstil. En 

gruppintervju och fem enskilda intervjuer med sammanlagt sex individer som är eller har varit 

anställda som soldater vid K3 i Karlsborg har genomförts för att kunna besvara studiens syfte. 

Resultaten visar att soldaternas identiteter i regel påverkas starkt av den militära institutionen, 

där en militär livsstil följer av tjänstgöringen. Identiteterna formas tidigt under tjänstgöringen 

och blir dessutom bestående efter att soldatlivet har lämnats. En konsekvens av detta blir att 

många upplever en känsla av identitetskris-/förvirring när de lämnar yrket vilket i sin tur 

resulterar i att flera kommer tillbaka till Försvarsmakten ganska snart efter att de sagt upp sig, 

eller söker sig till yrken som liknar det militära. Slutsatsen är att Försvarsmakten bör fortsätta 

arbetet med karriärväxlingsstöd för soldater och se till att detta sätts in i ett tidigt skede, även 

om målsättningen är att soldaterna ska vilja vara kvar så länge som möjligt på sina kontrakt. 

Nyckelord: Försvarsmakten, homosocialitet, identitetsförvirring, identitetskris, 

karriärväxlingsstöd, maskulinitet, militär livsstil, rollförlust, rollidentitet, rollövergång, social 

identitet, socialpsykologi, soldat, totala institutioner. 
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Inledning 

Under en livstid kommer vi alla att anta en mängd roller, exempelvis som partner, kollega, 

lagkamrat eller vän – roller som bidrar till att forma vår tillvaro och vår identitet. Det finns 

dock tidpunkter då vi tvingas lämna en roll eller identitet bakom oss för att anta en ny. 

Identitetsaspekter kopplade till olika typer av övergångar har berörts i en mängd studier, 

exempelvis äldre människors upplevelser av att gå från arbetsliv till pension (se Gewolb, 

2015; Wang & Shi, 2014; Hershey & Henkens, 2014) eller idrottsstjärnors övergångar från ett 

aktivt utövande och tävlande till något annat (se Fahlström et al., 2014; Park et al., 2013; 

Warriner & Lavallee, 2008; Stier, 2005). Rollen som kollega eller lagkamrat är ofta kopplad 

till någon form av karriär, något som för många utgör en stor och viktig del av livet.  

 En av Sveriges största myndigheter och arbetsgivare, Försvarsmakten, säger sig dock 

inte bara kunna erbjuda en yrkesroll och en karriär till sina anställda, utan också en livsstil 

(Försvarsmakten.se, 2015a). Givet att de anställda faktiskt också uppfattar det så, vad händer 

när de lämnar det militära arbetet och livsstilen bakom sig, till förmån för den civila tillvaron? 

I USA och Storbritannien har flera studier genomförts som behandlar övergången mellan det 

militära och det civila (se Hatch et al., 2013; Walker, 2012; Demers, 2011; Coll et al., 2011)1, 

men i vilken utsträckning är de jämförbara med en svensk kontext? I regel har 

undersökningsobjekten i dessa studier haft betydligt längre tjänstgöringstid bakom sig än den 

genomsnittliga svenska soldaten, och de samhälleliga och militära strukturerna och kulturerna 

i dessa länder är inte omedelbart jämförbara med de svenska.      

 Några uppsatsarbeten och utredningar har berört frågan om militär-civila övergångar 

och karriärväxlingar i Sverige (se Svalstedt, 2008; Kadefors et al., 2011), men de har då i 

huvudsak berört officerare och inte soldater. Oaktat nationalitet lever man som anställd soldat 

inom ramen för vad som kan beskrivas som en total institution (Goffman, 1961:19), där 

arbetet till stor del sker i slutenhet och under formella förhållanden, avskuren från samhället i 

övrigt – detta gäller inte minst vid internationella insatser. I Karlsborg ligger arméförbandet 

K3, vars anställda soldater är särskilt uttagna för att lösa uppgifter i hela världen – något som 

man också ofta gör. En konsekvens av att tillhöra en sådan arbetsplats är att övergången 

mellan det militära och civila livet ibland kan upplevas som svår, då de olika miljöerna skiljer 

sig mycket åt. I denna studie kommer upplevelsen av den militär-civila övergången att 

undersökas hos ett antal individer som har sin huvudsakliga bakgrund vid detta förband. 

                                                           
1 Huvuddelen av den forskning rörande olika typer av övergångar som presenteras i detta avsnitt redogörs för 

närmare under avsnittet ”Tidigare forskning”. 
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Syfte    

Mot bakgrund av den kunskapslucka som finns kring svenska soldaters militär-civila 

övergångar syftar denna studie till att analysera 1) upplevelsen av att övergå från soldatlivet 

till ett civilt liv, 2) vilka faktorer det finns som kan underlätta respektive försvåra övergången, 

samt 3) vilka konsekvenser det får att ha ett yrke som säger sig erbjuda en livsstil. 

Bakgrund 

I syfte att så många läsare som möjligt, oavsett militära förkunskaper, ska kunna få en 

överskådlig bild av vad Försvarsmakten och soldatyrket består i samt vilka utmaningar 

myndigheten har avseende bland annat personalförsörjningen, görs här en relativt 

grundläggande genomgång av dessa delar. Avsnittet kommer till stor del att bestå av citat och 

dataunderlag från Försvarsmakten, andra myndigheter, statliga utredningar eller motsvarande. 

Myndigheten och dess uppdrag 

På Försvarsmaktens hemsida står följande att läsa:  

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med omkring 20 000 anställda. […] 

Myndighetens uppdrag är att ansvara för Sveriges militära försvar. Det som skiljer 

Försvarsmakten från andra myndigheter är att Försvarsmakten har förmågan till väpnad strid. 

Det finns ingen annan myndighet i Sverige med liknande uppdrag. […] Mellan 1901 och 2010 

var det varje vuxen svensk mans skyldighet att göra värnplikt, alltså att lära sig hur man 

försvarar landet med vapen. Numera är systemet vilande i fredstid och har ersatts av en 

totalförsvarsplikt, som gäller både män och kvinnor mellan 16 och 70. […] När [värnplikten] 

avskaffades den 1 juli 2010 ersattes den av en frivillig försvarsmakt baserad på anställd 

personal. (Försvarsmakten.se, 2015b; 2015c) 

Försvarsmaktens personalförsörjning 

Försvarsmakten består av flera personalkategorier; officerare, specialistofficerare, 

civilanställda och de som går under beteckningen GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän). Den 

militära personalen kan i sin tur vara heltidstjänstgörande (K, för kontinuerligt), 

deltidstjänstgörande (T, för tidvis) eller också sedan den nyligen antagna försvarspolitiska 

inriktningen för 2016-2020 (Prop. 2014/15:109) krigsplacerade med stöd av lagen om 

totalförsvarsplikt (P, för plikt). Som exempel avser ”GSS/K” en soldat som är 
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heltidstjänstgörande, och ”OF/T” en officer som är deltidstjänstgörande.2 Sedan det nya 

soldatförsörjningssystemet infördes 2010 har Försvarsmakten haft svårigheter att uppnå 

önskad personalmängd, bland annat på grund av att för få väljer att genomföra grundläggande 

utbildning men också för att det har visat sig svårt att behålla de som redan är anställda. 

Nyligen utkom riksdagens försvarsutskotts egen uppföljningsrapport om huruvida Sveriges 

försvar blivit som riksdagen tänkte sig när det förra försvarsbeslutet togs 2009, där det bland 

annat framgår att av de 50 000 befattningar som insatsorganisationen består av, så är 6000 i 

nuläget obemannade (Rapport från riksdagen, 2015).       

 Även om Försvarsmakten själva konstaterar att ”rekryteringen av gruppbefäl, soldater 

och sjömän totalt sett är framgångsrik” och att ”personalomsättningen är en naturlig del, givet 

åldersstrukturen för GSS/K” 3, så påpekar Riksrevisionen i sin granskning av försvarets 

förmåga (2014:8:139) att ”de omfattande personalbristerna inom de nya personalkategorierna 

är direkt gränssättande för Försvarsmaktens tillgänglighet och användbarhet idag och de 

närmaste åren”.4 

Soldatyrket 

När det gäller soldatanställningarna så beskrivs dessa av Försvarsmakten som karriärer, och 

man redogör för vad man anser sig kunna erbjuda sina anställda. Kamratskap och gemenskap, 

fysiska och psykiska utmaningar, personlig utveckling och möjligheterna att göra skillnad för 

andra människor runt om i världen lyfts fram. Det beskrivs vidare som ”inte bara ett jobb – en 

livsstil” (Försvarsmakten.se, 2015a). Samtidigt står det klart att soldatlivet i Sverige av idag 

har vissa tidsmässiga ramar. Som tidigast kan man söka grundläggande militär utbildning 

(GMU) vid 18 års ålder, men någon formell övre åldersgräns finns inte.   

 Dessutom är anställningstiden, förutsatt att man erbjuds anställning efter grundläggande 

utbildningssteg (att jämföra med dåtidens värnplikt), begränsad. Som kontinuerligt anställd, 

det vill säga soldat på heltid, tillåts man med nuvarande avtal tjänstgöra i max 12 år under en 

16-årsperiod, men bara som längst 8 år i en följd (SFS 2012:332).5 Även om det finns 

möjligheter att fortsätta inom Försvarsmakten under en längre tid än så, exempelvis genom att 

bli officer, har soldatlivet som angivet ovan ramar för start- och slutdatum.  

                                                           
2 Denna rapport kommer endast beröra personal som tillhör eller har tillhört kategorin GSS/K (som i vissa fall 

har övergått till tjänstgöring som GSS/T). 
3 Personalomsättningen var 15 procent under 2014 (Försvarsmaktens Årsredovisning 2014, Bilaga 2, 2014:8). 
4 GSS/K och GSS/T var vid årsskiftet 2013/2014 bemannade till 87 procent respektive 27 procent (RiR 2014:8). 
5 Genomsnittlig anställningstid för GSS/K under 2014 var 2,3 år (Försvarsmaktens Årsredovisning, Bilaga 2, 

2014:22). 
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Förbandet K3 

Försvarsmakten består av en rad förband, skolor, centrum och enheter, där förbanden är de 

som i huvudsak står för utbildning av nya soldater och bidrar med personal till insatser såväl 

nationellt som internationellt. De respondenter som ingår i denna rapport har i huvudsak 

tjänstgjort vid kavalleriförbandet K3 (tillhörande armén), vars ingående delar bland annat 

beskrivs enligt följande:  

På Livregementets husarer, K3, utbildas förband som är snabba, lätta och slagkraftiga. 

Soldaterna tar sig antingen fram med hjälp av fordon, till fots eller på skidor […] med hjälp av 

helikoptrar och transportflyg. Styrkan ska kunna vara först på plats vid en insats och är redo att 

sättas in nationellt eller internationellt med kort varsel. (Försvarsmakten.se, 2015d) 

Utan att ytterligare beskriva vad förbandet exakt har för komponenter och uppgifter, kan 

sägas att kraven hos personalen vad avser de fysiska och psykiska delarna allmänt sett är 

höga, och särskilda tester genomförs innan man antas till förbandet. Huvuddelen av 

personalen som tjänstgör vid förbandet utbildas till eller är i grunden jägarsoldater. Vad gäller 

könsfördelningen vid förbandet så var endast 3,2 procent av de heltidsanställda soldaterna 

kvinnor (11 st.) vid utgången av 2014, troligen ännu mindre vid jägarplutonerna.   

 Detta är den minsta andelen kvinnor av alla arméförbanden, och kan jämföras med 

Trängregementet i grannkommunen Skövde där motsvarande siffra vid samma tidpunkt var 

19,6 procent, eller Livgardet i Stockholm med 13,3 procent. Den genomsnittliga andelen 

kvinnor bland arméns heltidsanställda soldater i sin helhet var vid tiden 10,7 procent (Tillgång 

per OrgE, Bilaga 1, 2015:1-2). När det gäller mängden internationella insatser går det inte att 

få några exakta siffror på hur mycket respektive förband har varit ivägskickat, men 

Försvarsmakten menar att K3 är att betrakta som ett av de mest insatta förbanden när det 

gäller sådana uppgifter.6 Genom att tillhöra denna homogena grupp omgärdade av höga krav 

och många insatser utgör K3-soldaterna socialpsykologiskt intressanta undersökningsobjekt. 

Omdömen om Försvarsmakten och skäl till att sluta 

Konsultföretaget Demoskop har på uppdrag av Försvarsmakten under flera år genomfört 

uppföljning av personal som slutar, där attityder till myndigheten och avgångsorsaker 

undersöks. I den webbaserade enkätundersökningen som gjordes för år 20147  framgår att det 

                                                           
6 Claréus, Anders. Forskningssamordnare vid Högkvarteret, Försvarsmakten. 2015. Telefonsamtal 20 april. 
7 Svarsfrekvensen var 32 procent, och innehöll 1045 svaranden (Årsrapport Avgångsintervjuer 2014, 2015). 
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genomsnittliga omdömet för tjänstgöringen/utbildningen var 6,92 på en 10-gradig skala (7,00 

för K3), och att ett återvändande till Försvarsmakten är tänkbart för omkring 75 procent (83 

procent för K3). Av alla ingående delar är kamratskap och gemenskap den faktor som får 

högst betyg under tiden i försvaret, 4,3 i medel på en 5-gradig skala, sett över alla förband. 

 I genomsnitt är det drygt 20 procent som slutar på grund av annat jobb, studier eller 

motsvarande. För 15 procent är det påverkan från familj, vänner och omgivning som utgör 

huvudorsaken. När det gäller upplevda problem eller brister under utbildningen varierar det 

stort mellan förbanden. K3 sticker ut genom att ha högre eller mycket högre andel upplevda 

fysiska skador och överbelastning till följd av tjänsten än de flesta andra förband. 8  

Karriärväxling i Försvarsmakten 

Eftersom den här studien handlar om övergångar mellan det militära och civila livet kan det 

också vara värt att nämna något om Försvarsmaktens egna stöd för detta. Sedan augusti 2009 

finns det i Försvarsmakten ett verktyg för karriärväxling, riktat mot officerare och 

civilanställda. Bakgrunden till utformandet av detta verktyg var viljan att i första hand fasa ut 

officerare över 40 år, som på grund av kompetensskäl inte platsade i den nya organisationen. 

Av värdegrundsrelaterade skäl riktar sig programmet även till civilanställda (Kadefors et al., 

2011:9), men det är inte särskilt många som genomgår det årligen.9 När det gäller 

karriärväxlingsverktyg för GSS/K levererades ett antal åtgärdsförslag i en statlig utredning 

med titeln Personalförsörjningen i ett reformerat försvar som utkom vintern 2010, knappt ett 

halvår efter att det nya anställda försvaret tagits i bruk. I den föreslås bland annat att 

Försvarsmakten tidigt, helst under det första anställningsåret, bör upprätta individuella 

karriärväxlingsplaner i samverkan med de anställda och att planerna bör innehålla insatser i 

slutet på anställningarna som förbereder individerna för civila karriärer.   

 Man framhåller vidare att de tidsbegränsade anställningarna som GSS/K har skiljer sig 

mycket från andra anställningsformer på svensk arbetsmarknad och att det därför är rimligt att 

vissa skyldigheter avseende denna planering faller på Försvarsmakten, och att 

Försvarsmakten därigenom bör tillhandahålla tid och professionellt stöd i karriärvägledningen 

och en senare karriärväxling (SOU 2010:86:327–329). Utfallet av den utredningen står bland 

annat att läsa om i en nyare statlig utredning med titeln Försvarsmakten i samhället – en 

                                                           
8 34 procent har upplevt fysiska skador (genomsnitt FM: 14 procent) och 29 procent har upplevt överbelastning 

med anledning av tjänsten (genomsnitt FM: 11 procent). Det bör dock tilläggas att avgångsorsakerna och 

attityderna varierar en del från år till år, och att siffrorna för 2014 inte nödvändigtvis är direkt överförbara till de 

respondenter som ingår i den här studien. 
9 24 officerare respektive 24 civilanställda genomförde karriärväxling under 2014 (Försvarsmaktens 

Årsredovisning 2014, Bilaga 2, 2014:13–18). 



9 
  

långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret 

(SOU 2014:73): ”Försvarsmakten inrättade under år 2013 stödprocessen livs- och 

karriärutveckling (LoK) vid samtliga förband. […] Syftet med LoK är att analysera GSS 

nuvarande situation och sedan kunna hitta vägar för GSS att utvecklas mot framtida mål.” 

(SOU 2014:73:327–329). Utöver LoK pågår också ett arbete med ”sammanhållen 

karriärplanering för GSS/K” som uppges ha sin utgångspunkt i ”att se arbetet med 

”omställning” ur ett ”behålla-perspektiv”, dvs. att Försvarsmaktenska ska kunna behålla 

GSS/K hela den inledningsvis planerade anställningstiden. Därefter ska Försvarsmakten stötta 

GSS/K så att de kan få en annan huvudsaklig sysselsättning.” (SOU 2014:73:327–328). Några 

större slutsatser avseende åtgärderna framgår inte i utredningen, annat än att de beskrivs som 

positivt mottagna av förbanden.10  

Tidigare forskning 

Föregående bakgrundsavsnitt har framförallt behandlat Försvarsmakten och soldatyrket i 

allmänhet. Denna rapport syftar dock till att undersöka upplevelserna av övergången mellan 

en tillvaro och en annan, i det här fallet den militära till den civila. För att få ett bredare 

perspektiv än de studier som specifikt rör militär-civila övergångar kommer här också 

presenteras andra typer av övergångar som det i många avseenden går att dra paralleller till. 

Forskningen som presenteras kommer att delas upp i ett civilt respektive militärt avsnitt, där 

det förstnämnda innehåller såväl nationell som internationell forskning på området och 

kommer behandla övergångar i samband med pensionering, karriäravslut inom elitidrott och 

att lämna gängmedlemskap. Avsnittet som rör karriär- och rollövergångar i en militär kontext 

behandlar endast forskning gjord inom de amerikanska och brittiska militära styrkorna, då 

forskningen från dessa länder är den mest omfattande.      

 Sammanfattningsvis visar denna forskning, oavsett om det är en civil eller militär 

kontext den behandlar, att de flesta karriär- och rollövergångar i regel innebär stora 

omställningar för individen som det tar viss tid att anpassa sig till. Några upplever mer 

problem än andra, och har mer eller mindre långdragna övergångsprocesser. Flera gör 

”comeback” inom antingen yrkeslivet, idrotten eller någon annan social grupp som man varit 

del av. Den samlade forskningen på området trycker på vikten av planering inför och stöd 

under övergångsprocessen, exempelvis genom förberedande insatser från arbetsgivare eller 

idrottsföreningar och socialt stöd från anhöriga och vänner.      

                                                           
10 Respondenterna i den här studien har i många fall slutat innan ”LoK” och ”sammanhållen karriärplanering för 

GSS/K” infördes. 
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Karriär- och rollövergångar i en civil kontext 

Övergångar kopplat till pensionen innehåller många dimensioner, såväl ekonomiska, fysiska 

som psykosociala, och förutsättningarna för att tackla dessa skiljer sig åt. Wang och Shi 

(2014) framhåller bland annat att högutbildade i regel lyckas behålla sina livsvanor efter 

pension då de har större valmöjligheter och kunskaper än de med mindre utbildning 

(2014:221) och att de som identifierar sig starkast med sin yrkesroll i högre utsträckning 

upplever minskat psykologiskt välmående efter pensionen (2014:226). Hershey och Henkens 

(2014) har i en studie visat att jämfört med de som är kvar i arbetslivet så upplever de som 

frivilligt lämnat arbetslivet störst tillfredsställelse, medan de som får lämna ofrivilligt är de 

som upplever minst tillfredsställelse (2014:232). Gewolb (2015) har observerat oro hos äldre 

arbetstagare med förestående pensioneringar, som fruktar att de ska bli senila om de inte 

längre skulle kunna hålla sig aktiva med något, och understryker vikten av att hålla sig aktiv 

och upptagen med något för att uppnå en lyckad pensionering och ett framgångsrikt åldrande 

(2015:25).               

 När det gäller karriärslut inom idrottsvärlden har en rad studier pekat på att det ofta tar 

en viss tid att både psykologiskt och socialt anpassa sig till den nya rollen och verkligheten 

(Stier, 2005:119), och att många upplever en känsla av identitetsförlust eller 

identitetsförvirring i samband med övergången till det nya livet (Warriner & Lavallee, 

2008:309).  Riksidrottsförbundet presenterade under 2014 en FoU-rapport (Fahlström, 

Patriksson & Stråhlman) med namnet Vägen från landslaget: om elitidrott, karriär och 

avslutning, i vilken man bland annat undersöker hur många som upplever problem i samband 

med karriärövergången, vad det i så fall kan bero på och vad som kan göras för att förebygga 

sådana svårigheter. Resultaten som presenteras avseende själva karriäravslutningen visar att 

det ofta är en komplex och utdragen beslutsprocess, och att nästan en tredjedel av 

elitidrottarna ångrar sig och gör ”comeback” en eller flera gånger. Förutom en önskan om att 

återfå en delvis förlorad identitet i samband med karriärslutet återvände också några av 

lojalitetsskäl till sin förening eller sitt förbund.  Rapporten fastslår vidare att utbildning och 

arbetslivserfarenhet är centrala delar för att lyckas efter den idrottsliga karriären, och kommer 

avslutningsvis med ett antal råd till såväl aktiva som idrottsförbund. (2014:102–104, 110). 

 För en omfattande översikt avseende karriärövergångar hos elitidrottare rekommenderas 

vidare Park et al. (2013) som har studerat sammanlagt 126 undersökningar av olika 

forskningstraditioner på området, genomförda åren 1968-2010. Utifrån alla dessa studier 

understyrker författarna bland annat vikten av socialt stöd i övergångsprocessen, och att detta 
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stöd måste vara både proaktivt (ex. karriärplanering) och reaktivt (ex. hantera känslor, stödja 

identitetsövergångsprocessen) för att på så vis kunna hjälpa utövaren att på bästa sätt anpassa 

sig till ett liv efter idrotten (2013:44).          

 En ytterligare typ av rollövergång är kopplat till (kriminella) gängmedlemskap, där 

medlemskapet ofta innebär en inre känsla av status och respekt men också något omgivningen 

kan se upp till (Goldman et al., 2014:819–820). Decker et al. (2014) har visat att frigörandet 

från ett gäng ofta innebär en utdragen process i flera steg, där för- och nackdelar mellan olika 

typer av roller vägs mot varandra (2014:268–269) och att många fastnar i en dragkamp mellan 

övriga gängmedlemmars vilja och viljan hos sina nära och kära, där de senare ofta utgör den 

stora motivationsfaktorn till att lämna gänget (2014:280).  

Karriär- och rollövergångar i en militär kontext 

Demers (2011) har i studien When veterans return: The role of community in reintegration 

undersökt amerikanska krigsveteraner med erfarenhet från Irak och Afghanistan, i syfte att 

skapa förståelse för vilka utmaningar de mött vid återinträdet till det civila livet. Studien 

konstaterar att det uppstår stor ångest hos veteraner som fastnar mellan den militära och civila 

kulturen, och att många känner sig bortkopplade från vänner och familj när de försöker 

återanpassa sig till en civil tillvaro (2011:160). Många känner sig dessutom missförstådda av 

civila, och saknar den roll som gav dem respekt och en känsla av att fylla ett syfte när de var i 

det militära (2011:173). Coll et al. (2011) pekar vidare på att även om de flesta veteraner 

lyckas anpassa sig till ett civilt liv inom ett par månader så lever den militära identiteten och 

kulturen vidare hos många även i den civila världen (2011:498). I en studie av Walker (2012) 

behandlas också frågan om vad som händer med dem som lämnar militären.11 En 

övergripande slutsats som dras är att även om många ser sitt kommande utträde som en 

möjlighet och en känsla av frihet, så är de allra flesta dåligt förberedda för ett civilt liv, 

särskilt när det kommer till bytet av identitet (2012:298). Hatch et al. (2013) undersöker i 

studien Life in and after the Armed Forces – Social networks and mental health in the UK 

military skillnader i social integration mellan individer som lämnat respektive fortfarande 

tjänstgör i det militära.12 Resultaten visade bland annat att övergången från den militära till 

den civila tillvaron upplevdes som en stor förändring för de allra flesta (2013:1045) och att de 

som slutat i militären deltog mer sällan i sociala aktiviteter i allmänhet, samt upplevde större 

social isolering jämfört med de som fortfarande tjänstgjorde (2013:1059). 

                                                           
11 Deltagarna var brittiska soldater och officerare som tjänstgjort i minst 10 år. 
12 Deltagarna hade 17,1 respektive 14,1 års tjänstgöringstid i snitt. 
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Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt syftar till att belysa ett urval teorier och teoretiska begrepp som kan anses 

relevanta i förhållande till den militära kontexten i allmänhet och övergången mellan den 

militära och civila kontexten i synnerhet. De två första avsnitten syftar till att beskriva dels 

totala institutioner, om hur militära inrättningar i allmänhet kan sägas vara konstruerade, och 

dels hegemonisk maskulinitet och homosocialitet, kopplat till det stora numerära övertag som 

män har i det militära. Det sista avsnittet, vilket också utgör den verkliga utgångspunkten för 

den här studien, behandlar identitetsteori.  

Totala institutioner 

Begreppet totala institutioner kommer ursprungligen från den amerikanske antropologen och 

sociologen Erving Goffman. Han har beskrivit dessa som sociala hybrider: dels utgör de 

boendegemenskaper, dels formella organisationer där ett större antal individer under liknande 

förutsättningar över en längre tid vistas och i vissa fall arbetar i slutenhet och under formella 

förhållanden, avskurna från samhället (1961:19). Ankomsten till institutionen innefattar i 

regel någon form av intagningsprocedur, där man exempelvis blir tilldelad ett nummer, får 

klippa håret, tilldelas institutionens kläder och blir inkvarterad (Goffman, 1961:22). I den 

meningen delar militära tjänstgöringsförhållanden de utmärkande egenskaperna hos en total 

institution, givet att man bortser från att de tjänstgörande oftast återvänder till en annan 

tillvaro under lediga stunder.  

Hegemonisk maskulinitet och homosocialitet 

Begreppet hegemonisk maskulinitet [hegemoni: herravälde; ledarskap] syftar på att det finns 

särskilda genusrelationer som bygger på dominans och underordning mellan olika grupper av 

män (Connell, 2008:116). Den hegemoniska maskuliniteten står över andra typer av 

maskuliniteter, men består samtidigt enligt Connell inte i någon låst karaktärstyp som ser 

likadan ut överallt och över tid (2008:114). I västvärlden är det den vita, heterosexuella 

mannen som utgör normen för maskulinitet, men det är endast en minoritet av alla män som 

platsar i det allra högsta steget av maskulinitet – som ofta kännetecknas av någon form av 

auktoritet. Connell lyfter fram de högsta nivåerna inom näringslivet, militären och staten som 

exempel (2008:115). Få män praktiserar alltså det hegemoniska mönstret hela tiden och i alla 

delar av livet, men som man kan man ändå vara delaktig i det hegemoniska projektet genom 
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att åtnjuta de fördelar som följer av att vara del i samhällets patriarkala struktur, som i 

grunden också utgör en överordning över kvinnor. Längst ned på maskulinitetsskalan eller 

genushierarkin återfinns de underordnade, där homosexuella män i regel placeras (Connell, 

2008:116). 

Homosocialitet innebär en samhörighetskänsla mellan personer av samma kön. Manlig 

homosocialitet innebär en manlig gemenskap som framförallt exkluderar kvinnor, men också 

homosexuella män, feminina män och andra som inte motsvarar mansnormen (se Lipman-

Blumen, 1976). Alvesson och Billing (2011) menar att arbetsgrupper som endast består av 

män skapar särskilda arbetsplatskulturer, där grova skämt och tal om kvinnor i sexuella termer 

är vanligt förekommande. De menar vidare att maskuliniteten på sådana ställen ofta framhävs 

genom uppvisande av fysisk styrka, tuffhet och våghalsighet (2011:185). Mot bakgrund av 

den sneda könsfördelningen och den manliga normen som till stora delar genomsyrar 

Försvarsmakten i allmänhet och K3 i synnerhet skulle man kunna säga att det är en arbetsplats 

som erbjuder mycket stora förutsättningar för att en manlig homosocial miljö ska infinna sig. 

Identitetsteori 

Inom identitetsteori är identiteter organiserade kring tre huvudsakliga delar: personlig 

identitet, rollidentitet och social identitet, där de två senare ligger i fokus för den här studien. 

Alla typer av identiteter bygger på en rad uppsättningar av betydelser som definierar en 

individ, som var den bor, vilka sociala grupper den tillhör eller vilka personliga egenskaper 

den har. Att vara student (rollidentitet), en man/kvinna (social identitet) eller en ärlig person 

(personlig identitet) har framförts som exempel (Stets & Burke, 2014:413). När det gäller 

rollidentiteten är denna knuten till en position i samhället; student är ett exempel men det kan 

likväl vara i form av arbetstagare (exempelvis soldat), vän eller partner. Oavsett vilken eller 

vilka roller man har följer det med rollen en rad förväntningar som man har att förhålla sig till 

och prestera utefter, exempelvis att i ett förhållande utföra hushållsarbete, bidra till hushållets 

inkomster och lyssna på sin partner (Stets & Burke, 2014:414).   

 Socialpsykologerna Tajfel och Turner (1979) har formulerat en teori om social identitet 

som säger att jaget kan delas in i två delar, där den ena innefattar vår personliga identitet och 

den andra vår sociala identitet.13 I den personliga identiteten återfinns våra individuella 

karaktärsdrag, medan vår sociala identitet speglar de sociala grupper som vi tillhör. Vilken 

identitet som är mest framträdande vid ett givet tillfälle beror på kontexten (Crisp & Turner, 

                                                           
13 När teorin formulerades utkristalliserades inte rollidentiteten på det sätt som framgår tidigare i avsnittet. 
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2014:197). Mot bakgrund av detta formulerade Tajfel och Turner (1979:40) tre generella 

antaganden som kan sammanfattas enligt följande: 

1. Individer strävar efter att bibehålla eller öka sin självkänsla: de strävar efter en positiv 

självuppfattning. 

2. Medlemskap i sociala grupper/kategorier är förknippade med positiva eller negativa 

värden. Därför kan den sociala identiteten uppfattas som positiv eller negativ beroende 

på hur man betraktar de grupper som bidrar till ens sociala identitet. 

3. Bedömningen av den egna gruppen görs i förhållande till andra, specifika grupper 

genom sociala jämförelser av attribut och egenskaper. Positivt avvikande jämförelser 

mellan in-grupp (den grupp man själv tillhör) och ut-grupp föranleder ett högt eget 

anseende; negativt avvikande jämförelser resulterar i motsatsen. 

Utifrån dessa antaganden presenterade författarna sedan tre teoretiska principer (1979:40): 

1. Individer strävar efter att uppnå eller bibehålla en positiv social identitet. 

2. En positiv social identitet bygger till stor del på fördelaktiga jämförelser som kan göras 

mellan in-gruppen och några relevanta ut-grupper: in-gruppen måste uppfattas som 

positivt differentierad eller skild från dessa ut-grupper. 

3. När den sociala identiteten upplevs som otillfredsställande kommer individer antingen 

sträva efter att lämna den befintliga gruppen och övergå till en mer positivt utmärkande 

grupp, alternativt själva försöka få den egna gruppen att bli mer positivt utmärkande.  

Teorin om social identitet har sedan den ursprungligen formulerades utvecklats, förtydligats 

och använts på en rad olika områden inom forskningen. Stets och Burke (2014) menar 

exempelvis att det är mer sannolikt att sociala identiteter utvecklas i storskaliga sociala 

strukturer (ex. kön, klass, etnicitet) än i mindre mer personnära strukturer (ex. familjen), där 

det snarare är fråga om rollidentiteter. Stets och Burke menar också att de identiteter som 

följer av de storskaliga sociala strukturerna alltid är närvarande hos individen, vilket i sin tur 

gör att de formerna av social identitet är mer framträdande än andra former av social identitet 

(2014:66). Mellan de storskaliga och personnära strukturerna återfinns ytterligare ett skikt där 

exempelvis grannskap, föreningar och organisationer hamnar (2014:66). Där skulle också den 

militära organisationen kunna sägas höra hemma – även om förhållandena mellan individer 

inom organisationen säkerligen kan vara av en mer personnära art. 
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Metod 

Kvalitativa studier 

Denna studie syftar i huvudsak till att skapa förståelse kring ett antal individers upplevelser av 

att genomföra övergången mellan en militär och en civil kontext. För att kunna besvara 

studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts, då de ger utrymme för individer 

att uttrycka sig med egna ord kring olika frågor. En generell fördel med intervjuer som 

framförts är också att man inte från början behöver bestämma sig för hur många intervjuer 

man ska göra, och att det är fördelaktigt att kunna varva intervjuer och analys. På det sättet är 

det lättare att avgöra när man uppnår någon form av mättnad i det underlag man får fram 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:44). 

Urval 

Urvalet av respondenter har i denna studie varit målinriktat (se Bryman, 2011:434), vilket i 

det här fallet innebär personer som har erfarenhet av soldatyrket och som efter att ha avslutat 

det vid något tillfälle också återvänt till det igen. Förutom denna gemensamma erfarenhet var 

urvalskriterierna att samtliga skulle vara födda på 80-talet, att de hade genomfört värnplikt på, 

varit anställda av och genomfört internationell tjänst med K3 samt att de under huvuddelen av 

sina militära yrkesbanor varit soldater utan gruppchefsansvar.14 För att få reda på vad det 

innebär att ha ett yrke som livsstil gjordes antagandet att K3-soldaterna med ovanstående 

profiler var relevanta i ett undersökningsperspektiv.        

 Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:42) påpekar är det vid rapportering av 

studiens resultat viktigt att man kan redogöra för hur man fått tag i de intervjuade och försöka 

visa att resultaten inte bara beror på att man råkat intervjua vissa personer och inte andra i 

syfte att skapa trovärdighet för studien. Med anledning av rapportförfattarens egen bakgrund 

vid förbandet (K3) och personkännedom av stora delar av personalen där ställdes frågan om 

lämpligt urval per telefon (maj, 2014) till forskningssamordnaren på Högkvarteret i 

Försvarsmakten. Slutsatsen därifrån var att det inte förelåg något hinder i att undersöka det 

tidigare hemförbandet, och att det rentav kunde ses som en fördel att ha kännedom om vissa 

personer som skulle kunna bli föremål för studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:46) 

                                                           
14 Soldater och gruppchefer har till del olika roller, varför de inte blandas i den här studien. Dessutom utgör 

soldater utan gruppchefsansvar den största delen av GSS-systemet, varför deras representativitet kan antas vara 

något större. Ålderskriteriet motiveras genom att äldre respondenter är få till antalet inom kategorin GSS/K och 

att yngre respondenter ofta saknar värnpliktsbakgrund då det frivilliga försvaret infördes 2010. 
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understyrker just vikten av att vara välinformerad om exempelvis den arbetsplats eller 

myndighet man vill undersöka, och att de man intervjuar känner att man har kunskaper om 

området som intervjun handlar om. Urvalsproceduren har därigenom blivit en blandning 

mellan bekvämlighets- och snöbollsurval, vilket innebär att respondenter valts ut dels för att 

de befunnits lämpliga och tillgängliga för studien, men också genom att de själva har kunnat 

föreslå lämpliga respondenter (se Bryman, 2011:194–196).  

Etiska aspekter 

Oavsett om urvalet har skett direkt genom kännedom eller tips från en respondent, har 

rapportförfattaren i det här fallet känt till alla respondenter från arbetsplatsen sedan tidigare. 

Creswell (2007:122) menar att studier av den egna arbetsplatsen kan väcka frågor om 

huruvida bra data kan samlas in, och att det kan uppstå en maktobalans mellan forskaren och 

de personer som ska studeras. Därför bör det påpekas att intervjuare och respondenter inte har 

delat arbetsplats vid tiden för intervjuerna, inte under den gemensamma tiden på arbetsplatsen 

varit chef/underställd i förhållande till varandra, eller för den delen ingått i samma grupp. 

 Det kan diskuteras hur mycket mina egna förkunskaper påverkar i ett arbete som detta. 

Strävan har varit att måla upp den bild som respondenterna själva har av sig själva och sin tid 

i försvaret, men det är naturligtvis så att min kännedom om just K3 har varit större än om 

andra förband. Det finns inga helt förutsättningslösa intervjuer, men av respondenternas 

många kommentarer som ”du vet ju hur det är” och ”du som också förstår” har mina egna 

förkunskaper förhoppningsvis varit något som upplevts positivt sett ur deras synvinkel. I de 

fall de gett sådana uttryck har de ändå ombetts att precisera sig, för att försäkra att vi 

verkligen förstått varandra. Det kan också antas att en del av de saker som framkommit i 

intervjuerna har gjort det just eftersom det har funnits en känsla av ömsesidig förståelse. 

Respondenterna 

Respondenterna har varit sex till antalet och de har liknande militär utbildnings- och 

anställningsbakgrund. Att alltför exakt beskriva varje enskild respondents bakgrund och 

erfarenheter skulle medföra risken att utomstående kan dra slutsatser om vilka dessa individer 

är, vilket inte är önskvärt med hänsyn till respondenternas anonymitet. Av den anledningen 

kommer de därför beskrivas på ett sätt som åtminstone minskar denna risk. Samtliga sex 

respondenter är män, födda mellan 1982 och 1988. De har som minst gymnasieutbildning, 

varav tre med samhällsvetenskaplig inriktning (samhällsvetenskap, ekonomi, företagande) 
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och tre med yrkesförberedande inriktning (bygg, hantverk, media). De gjorde värnplikten på 

K3 någon gång mellan 2002-2008, som jägarsoldater. De har efter fullgjord värnplikt, vid ett 

eller flertalet tillfällen varit anställda som soldater i Försvarsmakten. Innan systemet med 

anställda soldater infördes 2010 tillhörde några av dem beredskaps- eller missionsförband, 

men från och med införandet av systemet med GSS har samtliga varit anställda som GSS/K 

vid K3, och då i huvudsak på befattningsnivåerna OR-2 och OR-3.15 Samtliga har vid något 

tillfälle avslutat sin anställning som GSS/K och därefter återgått i anställning som GSS/K 

eller GSS/T efter en viss tid, allt mellan två månader och två år. Antalet återanställningar 

(anställning efter värnplikt ej inräknat) i Försvarsmakten varierar mellan en och fem gånger 

för respektive respondent, snittet ligger på 2,5. Alla utom en innehar vid tidpunkten för denna 

rapports framställande en anställning som GSS/K eller GSS/T inom Försvarsmakten.  

 Inom ramen för sina anställningar vid K3 har samtliga gjort internationella insatser. 

Någon har också gjort insatser med andra ansvariga förband. I huvudsak har insatserna varit i 

Afghanistan, men erfarenheter från andra områden såsom Balkan och Afrika finns också. Alla 

har gjort minst tre internationella insatser, den eller de som har gjort flest har gjort åtta. 

Insatsernas längd har varierat mellan 2-6 månader, och den totala insatstiden för respektive 

respondent varierar mellan 7-29 månader. Snittet ligger på drygt 16 månader. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under mars/april 2015, där samtliga respondenter innan 

intervjuernas början informerades om studiens ämnesområde och syfte samt de fyra 

forskningsetiska principerna (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet) beskrivna av Vetenskapsrådet (2002). Intervjuprocessen innefattade tre steg 

där det inledningsvis genomfördes en gruppintervju med fyra respondenter via det 

Internetbaserade kommunikationsmedlet Skype. Därefter intervjuades ytterligare två 

respondenter, var för sig och ansikte mot ansikte på platser som med hänsyn till 

respondenternas anonymitet förblir konfidentiellt. Slutligen genomfördes enskilda 

uppföljningsintervjuer via Skype med tre av de som ingick i den inledande gruppintervjun.

 Skype har utgjort ett praktiskt verktyg för att möjliggöra intervjuer med huvuddelen av 

respondenterna då dessa befunnit sig över praktiskt taget hela Sverige, vilket med hänsyn till 

tid och resurser förhindrat fysiska möten. I samtliga fall då Skype har använts har videolänken 

varit avstängd och endast ljudet har varit aktiverat, vilket gör att de är att betrakta som rena 

                                                           
15 OR-2 och OR-3 avser befattningar som soldat eller sjukvårdare, inte gruppchefspositioner. 
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telefonintervjuer. Som Bryman (2011:208–210) påpekar är telefonintervjuer bland annat 

fördelaktiga ur ett kostnads- och tidsperspektiv, men med nackdelen att informell 

kommunikation såsom kroppsspråk inte går att observera. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011:41) betonar vidare vikten av att det vid genomförande av Internetunderstödda intervjuer 

är lika centralt som i andra former av intervjuer att planera sina frågor och formen för 

intervjun. Dokumentation av intervjuerna har gjorts medelst diktafon, med tillåtelse av 

samtliga respondenter, i syfte att möjliggöra transkribering och vidare analys. 

Transkriberingen har tagit fasta på respondenternas talspråk, exempelvis genom att skriva ut 

”dom” och ”såna” istället för ”dem” och sådana”. Skratt och förtydliganden av ord återges 

inom hakparentes, men i övrigt innehåller transkriberingen inga detaljer kring exempelvis 

pauser eller mumlande ljud. Sammanfattningsvis har en gruppintervju om 100 minuter och 

fem enskilda intervjuer om 35-50 minuter vardera genomförts.    

 Intervjuerna har varit semistrukturerade, men där frågor utvecklats eller lagts till 

efterhand som intervjuerna blivit transkriberade och initialt analyserade. Avsikten med den 

inledande gruppintervjun var att så förutsättningslöst som möjligt undersöka fyra 

övergripande teman/frågor: ”Hur kom det sig att ni började inom det militära?”, ”hur kom det 

sig att ni fortsatte?”, ”hur kom det sig att ni slutade?” samt ”hur kom det sig att ni kom 

tillbaka efter att ha slutat?”. Genom att ställa dessa frågor inom ramen för en grupp tilläts 

respondenterna gemensamt resonera och associera kring varandras svar, vilket bidrog till att 

ämnen och uttryck av intresse kunde identifieras inför den fortsatta studien. I de efterföljande 

enskilda intervjuerna kunde frågor följas upp och fördjupas ytterligare, men det fanns också 

utrymme för helt nya frågor som väckts. För intervjuguide, se Bilaga 1. 

Analysstrategi 

Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel metod för analys av exempelvis dokument och texter, 

där målet är att identifiera viktiga kategorier och teman som kan förklara den sociala 

verklighet som på ett eller annat sätt ges uttryck för i materialet (Zhang & Wildemuth, 

2009:318). En innehållsanalys kan genomföras på olika sätt, med fler eller färre analyssteg. 

Graneheim och Lundman (2004:106–107) menar att ett material i grunden kan analyseras på 

antingen ett manifest eller latent plan, eller båda delar. På det manifesta planet ligger fokus på 

det som är uppenbart, det som uttryckligen framgår i exempelvis en text. På den latenta nivån 

handlar det mer om att tolka underliggande meningar i ett material. I något förenklade drag 

beskrivs här hur Graneheim och Lundman (2004) stegvis ser på analysen: 1) Välj en eller 

flera analysenheter (intervjuer, observationer etc.) 2) Plocka ut meningsenheter 



19 
  

(ord/meningar/stycken som är relaterade till varandra) 3) Kondensera meningsenheterna 

(förkorta enheterna men bevara det kärnfulla) 4) Koda (etikettera de kondenserade 

meningsenheterna) 5) Kategorisera (innehåll som delar egenskaper sorteras var för sig i så 

stor utsträckning som möjligt) 6) Tematisera (beskriver den underliggande meningen i de 

koder och kategorier som har framträtt).16 I den här studien har sammanlagt drygt hundra, för 

studien relevanta, koder genererats vilka i sin tur har mynnat ut i tio kategorier och tre teman. 

Se tabell 1 och 2 nedan för exempel. 

Tabell 1. Exempel på koder, deras kategorisering och tematisering. 

KOD KATEGORI TEMA 
Prövningar bygger gemenskap Känsla av sammanhang Soldatyrket 

Har alltid jobbet i tankarna Soldat som livsstil Soldatyrket 

Civila gnäller för minsta lilla Olika referensramar Den civila världen 

Vill betyda något för någon Sökandet efter mening Den civila världen 

Du är ingenting när du slutar Identitetsförlust/förvirring Övergången 

En känsla av att komma hem Återkomst Övergången 

 

Tabell 2. Samtliga kategorier tematiserade. 

Tema 1 

Soldatyrket 

Tema 2 

Den civila världen 

Tema 3 

Övergången 
Känsla av mening/sammanhang Anhöriga/vänner Övergångsplanering 

Manlighet/homosocialitet Olika referensramar Rollförlust 

Soldat som livsstil Sökandet efter mening Identitetsförlust/förvirring 

  Återkomst 

 

Empiri och teoretisk analys 

De tre teman som framträtt ur kodningen av intervjumaterialet kommer att presenteras i tur 

och ordning i syfte att teckna en bild av vad det är för kontext soldaten lever i, hur den civila 

världen uppfattas och hur övergången mellan dessa kan upplevas.17 Kategorierna kommer inte 

att delas upp i underrubriker då de stundtals är svåra att hålla isär, men när de aktualiseras 

kommer detta markeras med kursiverad text. Varje tema kommer att avslutas med en analys 

utifrån det teoretiska ramverket och forskning som har gjorts kopplat till dessa teorier. 

Avslutningsvis kommer empirin analyseras sammanfattningsvis i förhållande till den tidigare 

forskningen kring karriär- och rollövergångar samt annan relevant forskning. 

                                                           
16 Genomförda intervjuer har transkriberats och utgör här analysenheterna. Utvalda meningsenheter har i det här 

fallet kodats direkt, därefter kategoriserats och slutligen tematiserats.  
17 Alla citat kommer att presenteras som blockcitat oavsett längd, i syfte att tydligare urskilja dem från övrig text. 

I syfte att anonymisera respondenterna i största möjliga utsträckning kommer det inte att framgå exakt vilken 

respondent som står bakom respektive citat. 
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Soldatyrket 

Under tema soldatyrket står tre kategorier ur kodningen av intervjumaterialet i centrum: 

Känsla av mening/sammanhang, manlighet/homosocialitet och soldat som livsstil. Det kan 

dock inledningsvis vara intressant att notera varför respondenterna från första början 

intresserade sig för det militära livet. Samtliga uppger att de hade en manlig släkting, oftast 

fadern, som hade gjort värnplikt eller mer därtill och som gjorde att de först fick upp ögonen 

för det. Alla ville göra värnplikten, och de flesta bad i samband med mönstringen om att få 

göra den på K3. Flera hade sett bilder på Internet och fått uppfattningen att det var ett 

prestigefullt förband att tjänstgöra vid. En respondent beskriver varför han ville hamna där: 

Jag valde K3 för att jag ville bli jägare, att det var en väldigt fysisk tjänst och en hård tjänst, 

man vill liksom göra lumpen på riktigt på nåt sätt. Och då blev det Karlsborg. 

Två respondenter lyfter utöver detta också fram att de ville bevisa för sin närmaste anhöriga 

att de kunde klara av en tung tjänst. En av dem utvecklar: 

Jag hade en sån där diskussion med pappa innan, när min käre far berättade för mig att 

jägarförband, det är det hårdaste som finns liksom. Och så sa han, ”fast det kan du glömma 

[namn], för det kommer du aldrig fixa”. Och sen var det ganska klart vad jag skulle göra. 

Väl inne i det militära livet var det många som kom att uppskatta känslan av att vara del i ett 

sammanhang vilket, utöver möjligheterna att få bli en så bra soldat som möjligt, var en starkt 

bidragande orsak för de flesta att fortsätta efter värnplikten. En respondent beskriver en del 

som han tyckte var särskilt bra med det militära livet, och som bidrog till att han tog 

anställning efter värnplikten:  

Det är kamratskapen, det är det att man gör saker ihop som är svåra, jobbiga… Det är det som 

gör att det är så jäkla bra. […] Ja alltså jag spelade hockey när jag var liten, så man hade 

lagkänslan men inte på det sättet att man liksom mötte ganska stora motgångar ihop så. […] Det 

här var nånting annat, man blir mer tajt med kamrater som man har lidit ihop med, som man 

haft det surt ihop med. Och det var den grejen som gjorde att man gillade det så mycket som 

man gjorde. 

… varpå en annan respondent instämmer och konstaterar: 

Ja det räcker inte med att svettas lite på en ishockeyrink i nån timma liksom, det behöver till en 

vecka i skogen. […] Bara ligga och ha det miserabelt tillsammans så blir man kompisar [skratt]. 
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För några tycks det också ha handlat om vem man ville eller ansåg sig vara och vad man 

trodde sig klara av i förhållande till andra, vilket en respondent pekar på när han får frågan om 

han tror att det går att känna samma gemenskap på en civil arbetsplats: 

Det är nog svårt. Jag tror man måste… För min del så är det i alla fall så att man måste göra 

tuffa saker tillsammans. För det är ju liksom förtroendeingivande. Man kanske har en viss 

kravspec[ifikation] i sig, som är annorlunda mot vissa andra liksom. Men man blir bortskämd 

med det också, för det är ju bra människor. 

För samtliga respondenter blir det under anställningstiden aktuellt med internationella 

uppdrag, något som av alla beskrivs som en stark drivkraft både till att bli men också förbli 

anställd soldat. Det är en central del i arbetet, och övningar utan koppling till en framtida 

insats beskrivs som relativt meningslösa. Det ses som en kvalitetsstämpel att få komma iväg 

och göra sitt jobb i skarpa situationer. Det är också något som tycks bidra till att tydliggöra 

skillnaden med vad vissa civila arbetsplatser kan erbjuda: 

Jag körde truck på ett lager, och det var man ganska nöjd med […] Det var lugna dagar och du 

tjänade pengar liksom. Men till slut så kom det ju krypande att det här är ju så jävla oviktigt 

liksom [skratt], åka här och packa ordrar. Det saknas nånting liksom. Det känns inte som det 

man gör är av nån större vikt. 

… vilket aktualiserar frågan om känslan av mening, att göra något ”på riktigt”: 

Jag kan väl uppleva att när man är på insats och så, så känns det lite som att man står i 

händelsernas centrum lite mer. Liksom, du är där och det som man gör är viktigt. Den känslan 

saknar jag helt [i det civila], man gör en massa skit som inte spelar nån roll egentligen, i det 

stora hela. […] Där kände man ju sig prioriterad på ett annat sätt. Så absolut ville man, eller jag 

i alla fall, vara på insats så mycket som möjligt. 

Men samtidigt som det handlar om att vara iväg och göra något som spelar roll så har de flesta 

svårt att definiera exakt vad det är som gör att något är på riktigt, och vad det är som är viktigt 

med det. Det tycks för de flesta inte handla om några ideal utan snarare om att få komma ut 

och se världen, leva äventyrligt och att göra ett bra arbete tillsammans med sina kollegor: 

Det största som det är viktigt för, är för gruppen egentligen. Jag vet inte hur ni andra känner 

men det här med att man är nån idealist som ska rädda världen, det brukar ju hålla i tre-fyra 

veckor i insatsområdet, sen brukar folk släppa det. Och sen övergår det bara i att vi ska göra vårt 

jobb så bra det bara går och liksom komma härifrån allihop. Och det upplevs ju som viktigt. 
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När frågan om risker och oro kommer på tal, framförallt kopplat till tjänstgöring utomlands, 

är de flesta överens om att det var något som, åtminstone desto mer i början av soldatlivet, 

fick stå tillbaka för andra saker: 

Det är klart man var medveten om att det kunde hända grejer, och att det fanns att man inte 

skulle komma hem och så men, för min del så, nu såhär i efterhand så var man nog inte fullt 

införstådd med vad det innebar egentligen. Men just där och då tyckte man liksom att visst, det 

finns en risk, men sannolikheten är så låg så att… Det var inte överhängande kände jag i alla 

fall. 

… varpå en annan respondent inflikar: 

När det gäller äventyrslusten kontra rädslan så övervägde ju äventyrslusten betydligt mycket 

mer. 

Vad gäller respondenternas arbetsmiljö, oavsett om det är hemma i Sverige eller på insats 

utomlands, så är den mycket mansdominerad. De flesta uppger att de inte har reflekterat 

nämnvärt över fördelningen i sig, och inte heller att den upplevs ha varit något problem. En 

respondent förklarar varför: 

Eftersom det är sån total brist på kvinnor, i alla fall som soldater som jag jobbat med, man har ju 

stött på ett par kvinnliga officerare, så blir det nästan… Det blir en inte-fråga, den finns inte 

med i nån reflektion eller nåt resonemang i stort sett, just eftersom det är så få. 

Få har arbetat under en längre period med någon av motsatt kön. En respondent får frågan om 

han känt sig manlig i sin roll som soldat och, med anledning av hans svar, om han har gillat 

den känslan: 

När man är soldat, så blir man soldat som människa liksom. Jobbet färgar ens personlighet 

ganska starkt, och det är ju ett ganska maskulint yrke. Man hänger bara med män och gör 

[skratt] ganska såhär, alltså machoprylar liksom, du skjuter och spränger och sånt, det är ju… 

Soldat är väl det mest macho yrke du kan ha typ. Så ja, visst blir det så, att man känner sig 

manlig när man jobbar som soldat, så är det ju. […] Jag tycker väl om att känna mig manlig 

liksom [skratt]. 

Samtliga uppger att de inte haft eller skulle ha något emot att jobba med kvinnor, att det 

snarare handlar om förmågor än kön. Samtidigt är det förmågor som de flesta bara sett hos 

män. En respondent utvecklar: 
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Jag ser saker för vad dom är, och det är faktiskt så att det här är ett mansjobb. […] Jag har 

ingenting emot att ha en kvinna i min grupp, men jag ska vara helt säker på att hon har samma 

kapacitet, inte på pappret utan i verkligheten, på att hon skulle kunna dra mig i skydd och så 

vidare. […] Så länge du kan lita på personen så är det ju bra men… Tydligen så är det ju så att 

folk inte klarar kraven här, och då är det ju så. Sen vilket kön det är som inte klarar det, det är 

jag inte lika intresserad av. 

Flera av respondenterna är vid tiden för intervjuerna anställda som soldater på deltid (GSS/T) 

och arbetar inom försvaret en eller ett par veckor per år och har studier eller civila yrken som 

huvudsaklig sysselsättning. Några av dessa får frågan om hur mycket de tycker att deras 

identiteter är kopplade till den tid de haft när de jobbade heltid i försvaret. En respondent ger 

följande svar: 

Min identitet är starkt kopplad till det vi har gjort, det yrket man haft och er som man har jobbat 

med också på nåt sätt. Det har format mig, och det är inget som jag vill ändra på heller, utan det 

är nånting som jag snarare bejakar för jag tycker det har gjort mig till en individ som jag är nöjd 

med. 

… medan en annan respondent beskriver det såhär: 

Jag är ju typ konsult nu, men jag är ju ändå soldat, jag känner mig som en soldat till hundra 

procent. […] Alltså, när jag säger hundra procent, då menar jag att jag känner mig som en soldat 

till hundra procent men det är inte så att jag går runt och uppträder som en soldat liksom. 

Det finns emellertid de som uppger att de inte riktigt känner sig som soldater till hundra 

procent. Framförallt är det något som beskrivs av de två respondenter som fortfarande är 

anställda på heltid, där en av dem utvecklar: 

Jag har ju varit mycket mån nu om att, alltså, separera det militära och det civila hela tiden. Mitt 

jobb är militärt, men jag är fortfarande [namn] liksom. […] I nuläget skulle jag väl säga ungefär 

femti-femti. […] Jag har känt att jag vill att folk ska lära känna mig på grund av den jag är, min 

personlighet och inte för att ”där är [namn], soldaten” liksom. 

För de flesta respondenter tycks ändå soldatyrket sammantaget ha präglat dem i relativt stor 

omfattning, både under och efter anställning. De flesta är överens om att soldatyrket är något 

av en livsstil: 

Det är inte bara ett jobb… Det är mer en livsstil att vara soldat. Man lever ju yrket liksom, hela 

tiden. Det är svårt att bara byta ut den livsstilen mot nånting annat.  
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Analys 

Behovet av att tillhöra någon form av sammanhang har beskrivits som grundläggande för 

människan, och det räcker med att vi delar egenskaper, upplevelser eller bara varandras blotta 

närvaro för att mellanmänskliga band ska börja byggas (Baumeister & Leary, 1995:520). 

Inom ramarna för den totala, militära institutionen äter, sover, bor, umgås, övar och i vissa 

fall krigar man med ett antal medmänniskor under jämförelsevis intima och stundtals pressade 

förhållanden under ibland långa perioder. Sannolikt erbjuder den militära institutionen fler 

sådana inslag än många andra sammanhang i livet, och det är förmodligen också så att vissa 

militära förband, exempelvis K3, erbjuder det mer än andra förband. Här spelar troligtvis 

insatserna en central roll, som utgör en ytterligare dimension av att tillhöra ett slutet sällskap 

som lever och arbetar tillsammans under speciella omständigheter och som löser uppgifter 

som få andra gör. Motiven till att man från början söker sig till en sådan miljö och att man 

därefter väljer att arbeta vid ett förband med i regel många uppgifter utomlands skiljer sig åt 

och kan också vara flera. Önskan om att få ingå i en grupp som uppfattats stå för positiva 

värden och där ett medlemskap skulle kunna bidra till att höja den egna självkänslan kan vara 

en anledning. Att ha en tung fysisk tjänst eller att bara vara del i en mansdominerad, 

homosocial arbetsplats kan också bidra till föreställningen om att det man gör är mer 

maskulint än vad andra gör, vilket också kan vara önskvärt för några.     

 Om militären i sig kan betraktas som mer hegemoniskt maskulin än samhället i stort är 

det kanske därtill sannolikt att ett förband som K3 bygger upp en föreställning om att ens 

soldater är mer maskulina än andra, då det uppenbarligen är det arméförband som innehåller 

minst andel av det kvinnliga könet och där uppgifterna många gånger är mer fysiskt tunga än 

på andra enheter. Som jämförelse kan tas den svenska polisutbildningen, där aspiranter från 

båda kön enligt Lander (2013:43) tidigt homosocialiseras in i en normativ manlig form och 

kropp. På K3 är den manliga formen och kroppen den gemensamma nämnaren redan från 

första början, även om den givetvis kan komma att förstärkas ytterligare. För den enskilde 

soldaten eller soldataspiranten handlar motiven dock kanske framförallt om att en tjänst vid 

ett förband som K3 både visar för sig själv och andra att man gör och klarar av att göra något 

som inte alla gör, oavsett vilka de är och vilket kön de har.      

 Många kan vara soldater, men desto färre kan vara jägarsoldater på K3 och att vara högt 

upp i en hierarki, oavsett vad den gäller, är sällan missgynnande vare sig för den egna 

självkänslan eller utifrån sett. Behovet av att göra omgivningen uppmärksam på denna 

position verkar dock, utifrån vad respondenterna angett, avta med tiden och upplevs ha varit 
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som störst i samband med värnplikten och under den inledande tiden som anställd soldat. 

Oavsett vilket eller vilka motiv som föranleder att man söker sig till en sådan grupp så 

kommer någon form av social identitet att börja byggas upp utifrån de förhållanden som 

gruppens deltagare och inramning gemensamt erbjuder. Det behöver alltså inte vara frågan 

om ett aktivt sökande efter en identitet i första hand, utan något som blir en konsekvens av 

vad man får uppleva. Hatch et al. (2013:1047) framhåller att militären som institution är 

strukturerad för att uppnå en stark militär identitet och intern gruppsammanhållning hos de 

som ingår i den, och att den också sätter press på sina medlemmar att bryta med andra 

institutioner eller individer som skulle kunna orsaka intressekonflikter.    

 Den militära tjänstgöringen erbjuder också fysiska prövningar som har visat sig kunna 

stärka den sociala identiteten (se Pandey et al., 2014). Även om människorna i den egna in-

gruppen ursprungligen kommer från olika samhällsklasser, orter, utbildningsbakgrund etc. så 

blir de genom institutionens försorg ett ”vi”, och de utanför, åtminstone till viss del, ett 

”dem”. Den totala institutionens inramning bidrar sannolikt också rent fysiskt till att 

tydliggöra skillnaden mellan in- och ut-gruppen, då den, oavsett om förläggningen är i 

Sverige eller utomlands, i flera avseenden avskärmar den egna gruppen från andra grupper i 

samhället. In-gruppen i den sociala identiteten består således i den egna enheten, medan ut-

grupper utgörs av andra enheter och i förlängningen alla som inte har samma erfarenheter 

eller egenskaper som en själv, vilka man därigenom också kan jämföra sig med.   

 Däremellan tycks det också finnas dem som hör till ut-grupper men som ibland gör 

anspråk på att få vara en in-grupp, som exempelvis soldaternas partners. Som van Vugt och 

Hart (2004) visat är de som starkast identifierar sig med sin grupp också de som är mest lojala 

mot gruppen, och där grupplojaliteten gör att andra alternativ till gruppmedlemskapet bortses 

ifrån. Bland respondenterna uttrycks mycket riktigt också hur lojaliteten kan vara större mot 

kollegor än mot en partner eller andra i den civila omgivningen, även om det ibland kommer 

till en gräns då ett, åtminstone rollmässigt, utträde ur soldatrollen krävs för att få behålla det 

som finns utanför. Identiteten förblir dock i många fall fortsatt starkt kopplad till soldatyrket. 

Att vara soldat tycks alltså inte bara handla om att tillfälligt anta en roll eller rollidentitet, utan 

också något mer djupgående. I rollen som soldat har man vissa förväntningar på sig, 

exempelvis hur man ska bete sig eller vad man prestera i olika situationer, men det tycks inte 

bara handla om att ha en roll där man uppfyller uttalade eller outtalade förväntningar. En följd 

av att leva soldatlivet, att ha det som en livsstil, är också att en social identitet formas. Även 

om några respondenter förvisso uppger att de försöker hålla isär sin militära och personliga 

identitet under anställningen så är det inte säkert att omgivningen alltid uppfattar det så. 
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Den civila världen 

Under detta tema är det kategorierna anhöriga/vänner, olika referensramar och sökandet efter 

mening som kommer att behandlas. Till att börja med kan det konstateras att den civila 

världen naturligtvis existerar i sig oavsett om man är soldat eller inte, men att mängden 

kontakt med den varierar beroende på vad man gör. För flera av respondenterna har långa 

perioder spenderats på insatser utomlands, vilket inneburit att den civila världen stundtals 

varit mycket avlägsen, där telefon och Internet kan ha varit de enda verktygen för att få en 

glimt av den.              

 De flesta uppger att de känt stöd från sina respektive familjer i att vara soldater och 

även att åka iväg utomlands. Det svåra har ofta varit att vara iväg från en partner under långa 

perioder, dels på grund av övningar i Sverige men framförallt under just insatserna utomlands. 

Det är också det som hos respondenterna tycks vara det vanligaste skälet till att man slutat, 

även om det ofta har funnits andra skäl i tillägg. Två respondenter beskriver svårigheterna 

med att vara borta från sina anhöriga under långa perioder: 

Det har ju varit det värsta. Att man sårar dom där hemma liksom. Att man gör dom ledsna, och 

när man vet att man har en familjemedlem som mår väldigt, väldigt dåligt samtidigt som man är 

nere [i insatsområdet]. 

Det är väl det som är den stora pucken. Annars är man ju, i alla fall i vårt fall, till slut så var 

man ju alltid omgiven av sina bästa vänner. […] Det var ju liksom inget problem, utan det var ju 

flickvännen egentligen. 

Samtidigt som det kan upplevas besvärligt att vara iväg från nära och kära under långa 

perioder, och i flera fall ett stort skäl till att så småningom sluta, uppger flera att det inte alltid 

har varit ett tillräckligt stort skäl för stunden: 

Där har man ju kanske varit minst lika, om inte mer lojal gentemot jobbet än vad man kanske 

har varit mot sin respektive. Näst intill. Men alltså, nu slutade jag ju dels för att det inte funkade 

med henne längre. Samtidigt så har jag ändå åkt [på insats utomlands] tre gånger innan, och jag 

har ju inte bett om ursäkt för att jag åkt liksom. 

Även om det funnits ett stöd från anhöriga och omgivning att åka iväg på insatser är det flera 

som upplever att vissa civila bekantskaper och vänner ändå har svårt att visa förståelse för 

yrket. En respondent beskriver hur det kan yttra sig och hur han hanterat det: 



27 
  

Att folk i det civila säger att ”ni blir ivägskickade” och sådär, som att folk ser det som att vi blir 

tvingade av politikerna. Det kan jag bli skitförbannad över, det var ju ytterst frivilligt för alla 

liksom, vi ville ju vara där och göra det jobbet liksom. 

… och fortsätter: 

En del polare, dom kan ju fråga ”vafan, när ska du sluta leka krig och skaffa ett riktigt jobb?” 

liksom. Det kan göra mig väldigt frustrerad, därför att, vissa polare skojar självklart, men dom 

som är lite mer seriösa när dom säger det, det tyder på en ganska stor okunskap och oförståelse 

för den uppoffring som jobbet innebär. Och ja, jag försöker bara ignorera det så gott det går, för 

det är inte värt att lägga energi på. 

Förståelsen, eller bristen på den, inför soldatyrket är inte bara något som märks hos anhöriga 

och vänner, utan också något som en respondent noterat när det gäller civila arbetsgivare: 

Om det är en äldre tycker dom oftast att det är meriterande och har själva gjort lumpen liksom 

och vet vad det innebär. Är det en yngre chef som inte har gjort lumpen, då kan det bli att han 

bara skiter i det fullständigt. […] Men det är lite såhär lotto, vem det är som läser CV:t, är min 

uppfattning. 

Som respondenterna belyser så finns det olika referensramar mellan militärer och civila, men 

oförståelsen kan också yttra sig åt andra hållet, framförallt efter att soldatlivet har lämnats. 

Några respondenter studerar eller har nyligen studerat vid tiden för intervjuerna och de 

beskriver upplevelsen på ungefär samma vis, även om de har läst olika ämnen: 

Där fick jag en riktig jävla krock när jag slutade. […] Jag har tagit för givet att alla hade den 

ambitionsnivån som vi hade när vi jobbade ihop, men så var det ju inte alls, folk var betydligt 

mycket sämre och var helt nöjda med det liksom. Vilket blev en chock för mig, och framförallt 

när det kom till studier liksom, när folk skiter fullständigt i vad dom håller på med liksom. 

Framförallt folks oförmåga att liksom, hantera vardagsstress. Alltså, jag var ju nästan förbannad 

på människor i början som liksom sådär ”det är så himla jobbigt med tentaperiod, jag vet inte 

vad jag ska göra, det är fruktansvärt”. Ja men gud vad hemskt att du kuggade din tenta, lilla 

vännen. Det finns värre saker. Men sen inser man ju också att, okej, folk har inte dom 

referensramarna. Men det blir ändå väldigt påtagligt att man kommer lite från en annan värld. 

Frågan om att känna eller söka efter mening i det civila livet har delvis redan behandlats i 

föregående avsnitt, där lösningen ofta tycks ha varit att söka sig till det militära livet och inte 

minst insatser utomlands. Det finns dock några andra yrken som flera respondenter ser som 

potentiellt meningsfulla och ”på riktigt”, som emellertid med få undantag är kopplade till 
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andra typer av uniformsyrken. Särskilt brandmannayrket kommer på tal, och några av 

respondenterna har tagit steget in i polisyrket eller avser att göra det i framtiden: 

Alltså det som lockar mig med att jobba som polis, det är ju mycket av dom sakerna som jag 

tyckte var bra med att vara soldat. 

Några respondenter uttrycker att även andra yrken än uniformsyrken kan vara på riktigt, 

förutsatt att de påverkar andra människor i tillräckligt stor omfattning.  

Yrken som är på riktigt, alltså att man spelar matcher varje dag, det första jag tänker på är ju 

såklart läkare, sjuksyrra, soldat, brandman, polis. […] Men å andra sidan, tänker man ett steg 

längre så tycker jag att man till exempel kan ta lärare, allting dom gör varje dag är på riktigt. 

Dom skapar ju och formar nästa generation varje dag då dom jobbar.  

Under den första intervjun uppger en av respondenterna att han är nöjd över att ha hittat ett 

civilt arbete som passar honom, och att han haft tur som hittade rätt så snabbt. Vid den 

uppföljande intervjun några veckor senare visar det sig dock att han sökt sig tillbaka till 

försvaret på heltid igen, vilket också får sammanfatta uttrycken kring meningssökandet: 

Att jag kommer tillbaka nu [till försvaret] är ju just av den anledningen att jag känner på jobbet 

just nu [i det civila] att jag inte gör nånting på riktigt. Det spelar ingen roll hur viktigt det är jag 

gör liksom. Jag vill känna att det liksom ska spela roll, det jag gör. Det är den största 

anledningen till att jag söker mig tillbaka. 

Analys 

Den civila världen utgör innan inträdet i soldatlivet naturligt nog normalbilden, 

referensramen. Efter att ha vistats inom den totala, militära institutionens väggar och fått 

uppleva känslor av sammanhang, mening, gemenskap, fysiska och psykiska prövningar 

kommer en, åtminstone delvis, ny referensram att ha formats. Anhöriga, vänner och andra 

människor från den civila världen kommer därtill att uppfattas som mer eller mindre 

stödjande och förstående inför soldatyrket och de uppgifter som det innebär. De man upplever 

har störst förståelse är andra som också har gjort militärtjänst, även om det så bara var 

värnplikten trettio år tidigare. Skillnader i militära erfarenheter bidrar till olika referensramar, 

vilket i sin tur kan bidra till att avstånd mellan den militära in-gruppen och civila ut-grupper 

uppstår. Samtidigt finns det individer som skulle kunna sägas höra till dessa ut-grupper som 

ibland kommer med uppmuntringar eller rentav uppmaningar om att soldaten bör lämna den 

militära in-gruppen, eller åtminstone ge större plats för andra också. Flera tycks hamna i en 
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slags dragkamp mellan de uppgifter de har i rollen som soldat, och rollen de förväntas ha som 

partner eller vän i det civila. Att ingen av respondenterna har varit förbunden av föräldraskap 

under de mest intensiva insatsperioderna skulle kunna vara en bidragande orsak till att det ofta 

varit den militära in-gruppen som dragit det längsta strået. Ju fler människor som man känner 

starkt ansvar för på hemmaplan, desto mer troligt att man väger in risker med jobbet och 

negativa konsekvenser på det sociala planet.        

 Flera respondenter uppgav vidare att de saknat en känsla av mening i den civila världen 

efter att soldatlivet hade lämnats. Bara när meningsfullheten upplevs som större i de roller 

som den civila världen kan erbjuda har den utgjort en tillräckligt lockande plats att befinna sig 

i. Ofta har partnerrollen varit en avgörande faktor, men även strävan efter en utbildning och 

en ny yrkesinriktning. När det gäller det sistnämnda är det flertalet som har tagit steget till 

andra uniformsyrken, eller överväger att göra det. Det kan naturligtvis vara så att 

uniformsyrken i sig uppfattas vara ”på riktigt” och mer uppenbart meningsfulla än många 

andra yrken, men det är sannolikt också en mindre omställning, åtminstone uppgiftsmässigt, 

att exempelvis gå från militär till polis än att sadla om till ekonom. Men det är troligen inte 

bara uppgifterna i sig som gör att dessa yrken ofta känns lockande, utan också för att de 

många gånger består av liknande individer som en själv. Detta gäller förmodligen i synnerhet 

polis- och brandmannayrkena, där många egenskaper som är gångbara i det militära också är 

eftertraktade – goda fysiska, psykiska och omdömesmässiga förmågor är kanske det mest 

uppenbara – och där flertalet inte sällan har någon form av militär bakgrund. De är liksom 

försvaret också mansdominerade arbetsplatser, och även om respondenterna i den här studien 

menar att förmågor är viktigare än kön så kan man inte bortse från att det i allmänhet, 

åtminstone initialt, troligtvis känns mer bekant att finna sig i en grupp som till största delen 

består av samma kön som en själv, särskilt som man är van med det.     

 Även om man i det nya yrket får anta en ny rollidentitet och till en början hamnar längst 

ner i hierarkin så kommer det vara lättare att behålla och få utlopp för de delar av den sociala 

identitet som man bär med sig från det militära. Kort sagt, det finns grupper i samhället som 

står mer eller mindre långt bort från den militära in-gruppen man kommer ifrån, och i både 

professions- och identitetsmässiga avseenden ligger andra uniformsyrken närmare den 

militära gruppen än de flesta andra grupper, varför de också ligger nära till hands att övergå 

till. I de fall en utbildning eller ett arbete utan uniform blir aktuellt tycks det till stor del 

handla om att försöka hitta och bibehålla en känsla av mening och sammanhang trots att de 

delarna inte känns lika uppenbara som tidigare. Här tycks deltidstjänstgöring kunna utgöra ett, 

om inte fullgott så åtminstone tillräckligt alternativ för de som har valt en bana utan uniform. 
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Övergången 

Föregående avsnitt har oundvikligen redan snuddat vid vissa delar som rör övergången mellan 

det militära och det civila, exempelvis för dem som någon gång lämnat yrket till förmån för 

studier. Här kommer dock fokus att ligga på fyra särskilda kategorier: Övergångsplanering, 

rollförlust, identitetsförlust/förvirring och återkomst. Förutom att soldatlivet i sig har en 

kontraktsmässig tidsbegränsning (som inga av respondenterna i den här studien har uppnått) 

är det kanske framförallt många och långa insatser utomlands som drabbar det civil-sociala 

livet hårt som föranleder ett förtida avslut av karriären. Att ha en plan för hur man ska klara 

en annalkande övergång från det militära livet till det civila är en fråga som kan tyckas central 

i sammanhanget. Ingen uppger att de har fått något formellt stöd från Försvarsmakten i 

processen att sluta, utan det har på sin höjd bestått i uppmuntrande ord från kollegor och nära 

chefer. En respondent anger den också bland övriga kanske vanligaste anledningen till att 

sluta, vilken dock inte alltid medgett något större utrymme för planering: 

Jag hade ingen plan när jag slutade. […] Det var ju inte nåt som jag hade planerat eller tänkt på, 

utan det blev så av sociala skäl. Det funkade inte på hemmaplan liksom. 

… medan en annan förklarar hur hans tankegångar gick medan han var iväg på insats: 

Det känns som att det var det enda man gjorde när man låg i sängen i Affe [Afghanistan] och 

släckte lampan, och så låg man och funderade på ”vad jag ska göra när…”. Man visste ju om att 

det här bara var tillfälligt liksom, det man gjorde. Så man låg ju jävligt ofta, gjorde jag i alla fall, 

och funderade på vad man skulle göra när man kom hem. 

Även om det inte alltid har funnits en glasklar plan för vad som ska göras efter det militära 

har ändå flera haft en uppfattning om vad de skulle kunna tänka sig att göra. En respondent 

belyser dock att även om det finns en plan, så är det inte säkert att den räcker hela vägen: 

Nu har jag ju slutat ett gäng gånger, och då har man ju ändå haft nån plan i bakhuvudet. Vad jag 

tror att problemet har varit, är att dom här planerna kanske inte har varit helt i linje med vad 

man själv innerst inne vill liksom. Och dom är kanske lite diffusa, man är ”ja men jag provar på 

det här då”, och då är det nästan dömt att misslyckas om man inte har hundra koll nästan på vad 

man vill liksom. 

… varpå en respondent beskriver hur en chef försökte få honom och några andra som kände 

sig klara med soldatäventyret efter en tids anställning och en insats i Afghanistan att fortsätta: 
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Ja, han stod ju liksom där och ville få med oss över till [enheten] och alla typ hånade ju honom, 

bara ”säkert, jag är fan klar med den här skiten” liksom, ”jag ska hem nu och ha det gött”. Och 

så kom man hem och hade det gött i typ en vecka, två veckor. Och sen började jag uppleva en 

sån enorm saknad typ, och så fick man krypa till korset [skratt]. […] Det är sjukt det där. 

En annan sade sig ha haft återkomsten till det militära i kalkylen redan när han slutade, även 

om han i grund och botten slutade för att han inte kände att han utvecklades tillräckligt: 

Man kommer liksom ingenvart, åren rullar på, och visst det är ett svintrevligt och bra jobb, men 

vad fan gör man när man är 35-40 år sen då? Kände att jag vill ha en utbildning. Så sökte jag ju 

sjuksköterska på grund av att jag kan tänka mig att komma tillbaka då, till försvaret. Så det var 

ju tanken med det. 

På frågan om hur det har känts att sluta är det flera som talar om en förlorad roll eller en 

känsla av identitetsförlust/förvirring som, även om innebörden av citaten liknar varandra, 

förtjänar att lyftas fram från flera respondenter: 

Man hade sin roll, sin uppgift, och man hade uppnått en viss kunskap inom sitt område och 

därmed också en viss respekt med sig i det man gjorde, och där hade man sin identitet liksom. 

Och man fick uppskattning för det. Och helt plötsligt började jag plugga och det fanns ju ingen 

som hade uppskattning för det jag kunde längre liksom.  

Man hamnade i någon form av identitetskris, upplevde jag. För jag har ju varit soldat hela mitt 

vuxna liv i stort sett, och man har ju blivit väldigt formad av sin omgivning, och alltså man 

lever soldatlivet. Men alltså, det sättet man pratar på, typerna av skämt man drar, alltså allting är 

liksom kopplat till soldatlivet. Sen så kommer man ut i det civila och då är ju inte folk på 

samma sätt som dom är på K3. 

Framförallt liksom, du är soldat, sen när du slutar, då är du ingenting. Och det är man ju 

fortfarande, du är ju fortfarande en individ… […] Nej men det blir nån kris liksom, att du är, ja 

man känner sig inte riktigt hemma i det vanliga samhället kanske. Man sätter sig i nån jävla 

skolbänk liksom och försöker men det blir ju bara skit. 

Men det är inte alla som känner att de upplevt problem med identiteten av att sluta. En av de 

två respondenter som fortfarande har en heltidsanställning men som slutat vid ett tidigare 

tillfälle redogör för sin syn på saken: 

Jag vet inte om jag känt såhär riktig identitetskris. Jag är ju inte bara jobbet liksom, utan jag är 

däremellan. Eller jag är alltid jag kan man säga då. Försökt hålla ganska hårt på det. Men sen så 

att man inte blivit färgad, det har man ju. 
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Flera uppger att deras utträde från försvaret har mottagits positivt från omgivningen, 

framförallt närmast anhöriga och partners. Ingen uppger heller att deras beslut känts ifrågasatt 

av kollegorna. Något officiellt stöd från Försvarsmakten i övergången har dock inte synts till, 

varken före eller under processen, och flera respondenter skrattar lite lätt när frågan kommer 

på tal. En respondent utvecklar:  

Jag har aldrig blivit dåligt bemött på grund av att jag sagt att jag ska sluta. […] Men sen när 

man väl har tagit sitt pick och pack och dragit hem liksom, då har jag inte hört nånting. Man har 

väl fått nåt brev att ”hej, du som är veteran, vi tänker på dig”, typ. Annars nej, då har jag inte 

hört nånting faktiskt, det är jävligt tyst. 

Alla är dock överens om att någon form av stöd hade underlättat övergången, där 

karriärväxling till andra statliga tjänster nämns som ett exempel. Att inte lyckas hålla sig till 

sin plan att bli civil har för de flesta, åtminstone vid något tillfälle, inneburit en relativt snar 

återkomst till det militära. Ibland har det handlat om bara några veckor. Det är en process som 

av flera beskrivs som en lättnad, en känsla av att komma hem och något som ofta går snabbt: 

Det var ju väldigt öppna armar, så man jackade ju in på ungefär trettio minuter, så det var ju 

liksom precis som att man aldrig hade lämnat. 

En annan respondent beskriver hur han kände när han kom tillbaka efter några månader: 

Det var skönt att träffa alla andra likasinnade och… Det är ju en speciell känsla och gemenskap. 

Man är stöpt i ungefär samma form, man jobbar tätt tillsammans och gör samma saker. Så det 

var ju skönt på ett sätt men å andra sidan så var det ändå lite av ett misslyckande att man 

försökte bli civil till ingen nytta då. 

Det tycks också finnas en slags nostalgisk aspekt som gör att det finns en dragningskraft till 

det som varit. Flera av de som slutat uppger, oberoende av varandra, att de i princip dagligen 

tänker tillbaka på livet som soldater och de upplevelser som de fick vara med om, samt att det 

är skönt att träffa sina gamla vänner och kollegor ibland för att prata om det som har varit. 

Några noterar också hur före detta soldater i omgivningen delar med sig av sina militära 

minnen i det offentliga rummet. En av respondenterna utvecklar: 

Fan, jag skulle nästan kunna säga att det är dagligen, att man tänker på saker man gjort och så. 

Och det är väl det som har gjort att man har kommit tillbaka också. Typ så fort jag sätter mig på 

vagnen och lyssnar på musik, då börjar tankarna gå tillbaka till Afghanistan typ. […] Och då 

känner man väl såhär, att ”vafan, det kanske är det här jag ska göra istället för att åka till 

kontoret nu”, typ. […] Jag vet inte om du har kollat på folk på Facebook som har varit civila ett 
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tag, kanske två-tre år. […] Det är en sån tendens tror jag… […] att man kommer i nån 

identitetskris typ, man känner sig som en soldat men det är man inte, och då kanske man vill 

posta lite bilder, typ lite snäva mytbilder och sånt. 

En respondent utvecklar avslutningsvis vad han tror det beror på att det dels kan vara svårt att 

ta steget ut i det civila från första början, men också att stanna där när man väl kommit dit: 

Ja, att det här [militära] är lite av en värld, och det civila mörkret som det kallas är en annan 

värld som man kanske inte är beredd på att ta tag i då. Då kan man vara här och vara fokuserad 

på en uppgift, och så kan man bara gå upp i den totalt, och glömma allt det där hemma liksom. 

Det tror jag är mycket det folk gör, skjuter problemen framför, där hemma då. […] Skapa 

distans till det som är jobbigt. 

Analys 

Sammantaget tycks den militära livsstilen, den institutionella inramningen och den sociala 

identiteten som formas kring detta utgöra starka dragningskrafter. Som soldat erbjuds man ett 

sammanhang, en mening, känslan av att göra något ”på riktigt”, något som sannolikt hänger 

ihop med de skarpa insatserna utomlands. Insatserna utgör minnesvärda äventyr i sig, men på 

ett identitetsformande plan handlar det kanske framförallt om att man har utfört skarpa 

uppdrag med sina kollegor, vilka i sin tur blir de enda som verkligen har förståelse för vad 

man har varit med om och som man därigenom också gärna har nära till hands.   

 Griffith (2009) har studerat olika aspekter av social identitet hos amerikanska 

deltidstjänstgörande soldater, där det bland annat framgår att soldaternas känslor (positiva 

eller negativa) gentemot sin enhet i stor utsträckning beror på deras första erfarenheter med 

enheten (2009:44). Sannolikt är det så att soldaterna i den här studien dels har fått ett positivt 

intryck av sin enhet redan någon gång under värnplikten vilket gjort att de sedan tagit 

anställning, och att de därefter återigen fått ett positivt intryck vid den första skarpa insatsen 

vilket har gjort det intressant att fortsätta vid K3. Att den egna gruppen upplevs som bra i 

jämförelse med andra militära enheter och andra yrken är en förutsättning för att stanna kvar 

och en central aspekt av den sociala identiteten såsom Tajfel och Turner (1979:40) beskrev 

den. Rollen som soldat kan ibland lämnas bakom till förmån för ett förhållandes överlevnad, 

studier eller liknande, men det innebär inte att identiteten som är kopplad till rollen eller den 

militära enheten behöver upphöra. Ibland krävs det därför bara att man snabbt tröttnar på sitt 

civila jobb eller att ens förhållande tar slut, för att man ska söka sig tillbaka. Goldman et al. 

(2014:817) har exempelvis visat på hur gängmedlemskap som social identitet kan vara ett sätt 

att fylla ut ett personligt tomrum och skapa en känsla av att vara behövd. Det gör att det blir 
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lätt att söka sig tillbaka till det man vet är tryggt och bekant, men också erkänt meningsfullt. I 

de fall ett återvändande föreligger tycks det i grund och botten bero på att man vill lämna ett 

sammanhang till förmån för en bekant, mer socialt tillfredsställande grupp som utmärker sig 

på ett mer positivt sätt och där man vet att man är önskad av andra.   

 Liksom många som går i pension eller avslutar sin idrottskarriär upplever huvuddelen 

av soldaterna någon form av roll-/identitetsförlust i samband med utträdet ur yrket (även om 

de olika övergångarna inte kan betraktas som identiska). Kunskaper som medförde respekt 

och som ansågs viktiga inom det militära blir inte lika viktiga i det civila, och den tydliga roll 

man kunde ha i sin enhet ersätts ofta av en inte lika tydlig roll. Samtidigt upplever flera att de 

fortfarande känner sig som soldater efter att deras roll har lämnats. Med hjälp av Internet blir 

det också möjligt att manipulera tiden genom att exempelvis lägga upp bilder som inte är 

tagna i närtid (Sorbring et al., 2014:132), vilket kan hjälpa till att upprätthålla en önskvärd 

bild av sig själv och det man har varit med om, i det här fallet soldatlivet som man kanske inte 

längre lever. Van Vugt och Hart (2004) har vidare visat hur den sociala identiteten kan 

fungera som ett ”socialt lim”, som håller grupper samman, och att de som starkast identifierar 

sig med sin grupp också är de som är mest lojala mot gruppen (2004:594). Även om den här 

studien inte har mätt exakt i vilken omfattning varje respondent identifierat sig med sin grupp 

kan det ändå konstateras att de som uppgav att de kände sig mest som soldater också är de 

som har gjort flest ”comebacker”.          

 Några saknar planer för att hitta nya roller i det civila livet medan andra försöker hitta 

alternativa roller genom att exempelvis söka sig till liknande arbeten, framförallt polis eller 

inom den privata säkerhetsbranschen. På så vis kan rollen, uniformen och till viss del 

uppgifterna bytas, men identiteten tillåts leva kvar utan att den skär sig alltför mycket med 

omgivningen. Samtidigt kan det också vara så att andra typer av roller inte alltid får en chans 

att utvecklas då de förmodligen kräver både mer tid och engagemang från individen. Tröskeln 

att lämna soldatyrket tycks i många fall vara något högre än vad tröskeln är när det gäller att 

komma tillbaka. När identiteten till stor del är kopplad till soldatlivet och det finns 

möjligheter att återvända till försvaret tycks inte steget vara särskilt långt att ta.  

Analys kopplat till tidigare forskning 

Hall (2011) har beskrivit ett antal karaktärsdrag för den militära kulturen, som i allra högsta 

grad tycks gälla för respondenterna i den här studien också. Hon menar att den bland annat 

präglas av återkommande separationer och återförenanden med närstående, en tidig 
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karriäravslutning i jämförelse med många civila arbeten, arbete som ofta innebär resor och 

äventyr och en inställning hos de anställda att uppdraget kommer först, före andra delar i livet 

(2011:8). I en studie med personal från det norska försvaret har Johansen et al. (2013:863) 

vidare visat att professionella faktorer och strävanden i högre utsträckning än exempelvis 

idealism och individualism har legat till grund för den militära identiteten, vilket vi också ser 

här. Att dela färdigheter, värden, attityder och vedermödor med sina kollegor är viktigare och 

kanske också mer realistiskt än att försöka rädda världen. Den forskning om militärer under 

omställning som tidigare presenterats (se sid. 11) har handlat om amerikanska och brittiska 

soldater och officerare som i regel varit anställda betydligt längre än de respondenter som 

ingår i den här studien. Det tycks dock som att upplevelserna av övergången från det militära 

till det civila livet ter sig likartade för soldaterna i den här studien, inte minst när det kommer 

till de ofta bristfälliga förberedelserna inför övergången och upplevelserna av att förlora en 

roll som gett känslan av att ha ett syfte.          

 Vilka sociala säkerhetsnät en viss nation erbjuder och vilket stöd dess försvarsmakt kan 

ge i samband med övergången kan säkert spela roll för hur väl den kommer att fungera, men 

det är sannolikt svårt att förhindra alla former av friktioner som uppstår i samband med en 

övergång oavsett vilket stöd som finns, särskilt som det i mångt och mycket handlar om en 

inre identitetsprocess för den berörda. Som Wang och Shi (2014:225) påpekar är det 

naturligtvis också en ekonomisk omställning att gå från ett liv med arbete och lön till att 

finansiera tillvaron med pensions- eller sparpengar. För soldaterna är det ju emellertid inte tal 

om någon slutgiltig pension då stora delar av det yrkesverksamma livet fortfarande finns 

framför dem. Det kan dock antas vara en stor omställning att gå från ett arbete som, 

åtminstone med de internationella insatsernas hjälp, genererat relativt god lön och bidragit till 

den livsstil som soldatyrket tycks vara till att exempelvis bli student.    

 Bortsett från att många typer av karriärövergångar kan ha ekonomiska konsekvenser så 

är parallellerna kanske ändå störst mellan elitidrottare och soldater. Även om idrottarnas 

tillvaro naturligtvis kan se väldigt olika ut så äter, sover, bor, tränar och tävlar de också ofta 

tillsammans. Deras liv består också av många resor och äventyr, långa perioder från nära och 

kära och de har definitivt uppdraget, sin idrott, i första rummet. Elitidrottaren tränar och sliter 

först på hemmaplan, för att sedan gå matcher på den internationella arenan. Soldaten vid 

insatsförbandet gör detsamma. Många upplever att de drabbas av en identitetskris när de 

slutar utöva sin idrott, och flertalet kommer tillbaka antingen som aktiva utövare eller i andra 

närliggande tjänster, vilket också tycks vara symptomatiskt för flertalet före detta soldater. 

Wildschut et al. (2014:845) framhåller vidare att anställda som har arbetat för en organisation 
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tillräckligt länge utvecklar en slags kollektiv nostalgi som binder dem samman, och att denna 

kollektiva nostalgi stärker den kollektiva självkänslan vilket i sin tur har en positiv påverkan 

på gruppen (2014:860). Jans et al. (2015:190) påpekar också att ju mer gruppmedlemmar 

interagerar med varandra, desto större inflytande har gruppen på individens identifikation. 

Jämfört med många arbetsorganisationer erbjuder sannolikt både elitidrottarens lag (i det fall 

ett sådant finns) och soldatens enhet en del gemensamma upplevelser som inte kan fås på 

vilka arbeten som helst, och framförallt en större mängd interaktion då man inte sällan 

spenderar mycket tid med varandra även efter tränings- och arbetstid. Med bakgrund i en 

sådan institutionell och social inramning kan övergången från en karriär, roll eller identitet till 

en annan troligtvis bli mer komplicerad och utdragen än vad den annars skulle vara. 

Slutsatser 

Slutsatserna görs med utgångspunkt i studiens syfte, som var att analysera: 

1. Upplevelsen av att övergå från soldatlivet till ett civilt liv.  

2. Vilka faktorer det finns som kan underlätta respektive försvåra övergången. 

3. Vilka konsekvenser det får att ha ett yrke som säger sig erbjuda en livsstil. 

Om vi börjar baklänges kan vi konstatera att erbjudandet som Försvarsmakten säger sig ha – 

att man bland annat erbjuder en livsstil för sina anställda – så verkar det utifrån vad som har 

framkommit stämma väl med respondenternas uppfattningar. Konsekvenserna av att ha ett 

sådant yrke kan givetvis vara både negativa och positiva på såväl det fysiska, psykiska, 

ekonomiska som sociala planet. Oavsett hur dessa faktorer påverkar den enskilda individen i 

ett givet ögonblick kommer en bestående social identitet att formas med utgångspunkt i 

soldatlivsstilen, vilken i sin tur kan försvåra eller rentav omintetgöra övergången till ett civilt 

liv även om man har skälen till och viljan att göra den. Att livsstilen får konsekvenser för 

individerna relativt tidigt under deras soldatkarriärer står också klart; för några var den 

kännbar redan efter knappt ett års värnplikt men den växer sig starkare genom ytterligare tid 

tillsammans och framförallt när man har genomfört skarpa insatser tillsammans.   

 Det tycks alltså vara livsstilen i sig och den starka sociala identiteten som följer med 

yrket som utgör de mest försvårande faktorerna när det gäller övergången till ett civilt liv, då 

det på många plan skiljer sig mycket från det militära livet. Att det därigenom är viktigt med 

en plan för ”tiden efter” framgår tydligt. Den samlade forskningen på området karriär-, roll- 

och identitetsövergångar understryker att tidig planering och stöd att genomföra övergången 

är mycket viktigt och också något som soldaterna i den här studien ser ett stort behov av. 
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Därmed understryks vikten av att Försvarsmakten fortsätter arbetet med karriärväxlingsstöd 

för soldater och att detta sätts in i ett tidigt skede, även om målsättningen är att soldaterna ska 

vilja vara kvar så länge som möjligt på sina kontrakt. På kort sikt skulle det arbetet, utan att 

här gå in på det exakta innehållet, kunna underlätta övergången. På ett mer övergripande plan 

skulle också större förståelse från samhället gentemot soldatyrket kunna vara en underlättande 

faktor. Vad gäller själva upplevelsen av övergången är det som vi har sett mer eller mindre 

svårt för vissa att hantera, och det skiljer sig givetvis också när övergången har skett och vilka 

omständigheterna för den enskilde har varit i övrigt. Övergången måste ses i relation till 

erfarenheterna och den inverkan som den sociala identiteten har haft på individen – för många 

är det inte bara en tillfällig yrkesroll utan något som följer med under lång tid efteråt. Det gör 

att soldaterna, åtminstone i övergångsskedet, i högre utsträckning drar sig mot sammanhang 

och grupperingar där de känner sig förstådda och uppskattade och där de får utlopp för de 

kunskaper och färdigheter som de byggt upp i det militära yrket. 

Diskussion 

Försvarsmakten har svårt att behålla sina soldater så länge som deras kontrakt är utformade, 

vilket uppenbarligen belastar myndigheten på en rad operativa och ekonomiska sätt. Samtidigt 

uppger huvuddelen av de soldater som har slutat i Försvarsmakten att de skulle kunna tänka 

sig att återvända till försvaret i någon form efter att de har slutat (även om man får ha den låga 

svarsfrekvensen på attitydenkäterna i beaktande), vilket i sig torde vara ett gott betyg för 

arbetsplatsen och något som borde gynna de många vakanta deltidstjänsterna som finns. Den 

här studien visar dock att det för flertalet kan innebära ett antal avslut och återkomster under 

en relativt kort tidsperiod, vilket förmodligen inte är viljan vare sig för dem själva eller för 

Försvarsmakten. Om det finns sådana problem med att sluta redan efter några års tjänstgöring 

kan man fråga sig hur det skulle vara om alla vara anställda fullföljde sina kontrakt, som 

innebär betydligt fler tjänstgöringsår. Det är inte säkert att det behöver bli en svårare övergång 

i takt med antalet tjänstgöringsår, utan det kan säkert också vara beroende på vilka 

upplevelser man har varit med om – sannolikt påverkar båda dessa delar.    

 Även om karriärväxlingsverktyget för officerare skiljer sig från stödet till soldaterna är 

det viktigt att ha i åtanke vilken skillnad i volym det kommer handla om den dagen alla 

soldater kan räkna med adekvat stöd i övergångsprocessen – det kommer vara fler än tjugo 

personer per år. Vidare kan man diskutera huruvida det är nödvändigt eller önskvärt att släppa 

soldatidentiteten helt, och var gränserna för den går. I vilken utsträckning är det en 
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rollidentitet respektive social identitet och vilken är i så fall mest framträdande? Att olika 

typer av identiteter överlappar varandra är något som identitetsforskare återkommande 

påpekar. Oavsett var just den gränsen dras är soldatidentiteten i stort förknippad med en rad 

positiva värden, som man uppenbarligen gärna vårdar. Att flera sedan i första hand ser andra 

uniformsyrken som en möjlig medelväg mellan det militära och det civila livet behöver inte 

heller vara något negativt, tvärtom, då många kommer ha kunskaper med sig som ses som 

meriterande i dessa yrken. Däremot kan det vara så att man inte vågar eller vill se sig om efter 

andra yrkesroller som inte känns helt bekanta, där man annars säkerligen också hade utgjort 

en tillgång och kanske till och med uppskattat det själv. Med tanke på hur många det är som 

uppger att de i Försvarsmakten lärt sig vikten av att aldrig ge upp, är det kanske lite 

motsägelsefullt att samma individer i vissa fall ganska snabbt ger upp sina försök att anpassa 

sig till ett liv utanför det militära. Man kan också fundera på om den upplevda diskrepansen 

mellan soldaterna och den civila världen skulle vara mindre om fler i samhället hade haft 

någon typ av militär bakgrund. Många äldre manliga släktingar och arbetsgivare har 

värnpliktsbakgrund, men det är av uppenbara orsaker något som kommer bli betydligt mindre 

vanligt. Den sociala identitet som många bär med sig genom sina militära erfarenheter tycks 

vara möjlig att dela med andra oavsett vilket årtionde man gjorde sin tjänstgöring. Skulle 

exempelvis återinförd värnplikt (eller motsvarande) för båda könen kunna bidra till minskade 

skillnader och ökad förståelse mellan olika grupper i samhället? Jag lämnar den frågan öppen.

 Det har vidare framkommit många praktiska förslag på förbättringar avseende soldaters 

tillvaro i allmänhet – ett material som sannolikt skulle räcka till en hel uppsats till. Avsikten 

har dock inte i första hand varit att presentera dessa enskilda förslag och önskemål, utan att 

visa på vilka konsekvenser det får för den enskilde att ha ett yrke som upplevs vara en livsstil. 

Hur mycket kan då resultaten generaliseras till andra soldater i Försvarsmakten? Studien har 

sina begränsningar, där urvalsmängden och de snäva kriterierna är några. Exakt den bakgrund 

som respondenterna i den här studien har är inte helt lätt att återfinna i Försvarsmakten. 

Exempelvis är värnplikten avskaffad och de insatser som respondenterna har varit del i är inte 

direkt jämförbara från en tid och en plats till en annan. Det är inte heller rimligt att anta att 

alla enheter skapar en sådan stark samhörighet som vi ser prov på här – samtidigt finns det 

säkerligen ännu starkare band på andra ställen också. Man får också ha i åtanke att långt ifrån 

alla som slutar i Försvarsmakten upplever de svårigheter och söker sig tillbaka på det sätt som 

respondenterna i den här studien har gjort, även om de knappast är ensamma. Det är inte 

nödvändigvis ett civilt mörker som väntar den dagen man lämnar soldatyrket, men det kan 

krävas många egna förberedelser och stöd från omgivningen för att det inte ska upplevas så. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Respondenterna fick inledningsvis svara på ett antal frågor kopplade till urvalskriterierna, 

exempelvis var och när de hade varit anställda, hur många och hur långa insatser de varit på 

och hur många gånger de slutat i Försvarsmakten. 

I övrigt utgick intervjuerna från fyra teman/frågor, vilka också framgick på sid. 18: 

 Hur kom det sig att ni började [inom Försvarsmakten]? 

 Hur kom det sig att ni fortsatte? 

 Hur kom det sig att ni slutade? 

 Hur kom det sig att ni kom tillbaka? 

Utöver och i relation till dessa ställdes en rad följdfrågor, antingen förberedda eller med 

anledning av något respondenterna tog upp. Alla följdfrågor ställdes inte till alla respondenter 

då intervjuerna delvis kom in på olika spår. Nedan följer ett sammandrag av de frågor som 

ställdes inom ramen för alla intervjuer. De ställdes inte i exakt den ordning som presenteras. 

Frågorna kan vara något förenklade jämfört med hur de exakt formulerades och adresserades i 

de faktiska intervjuerna. Med ”insats” avses internationell tjänstgöring. 

 Hur upplevde du (ni) tillvaron innan värnplikten? 

 Hur upplevde du tillvaron under värnplikten? 

 Vilka delar var det med värnplikten som lockade dig att fortsätta till en anställning 

inom försvaret?  

 Var värnplikten på K3 som du hade förväntat dig? 

 Hur lång tid tog det innan du började sakna militärlivet efter avslutad värnplikt? 

 Hur upplevde du tillvaron mellan värnplikt och anställning i försvaret? 

 Om du inte hade kunnat åka på insats eller vara anställd i försvaret, vad hade du då 

gjort? 

 Vilka har varit de huvudsakliga drivkrafterna för din anställning inom försvaret? 

 Hur upplevde du tillvaron under anställningen i försvaret (i Sverige/på insats)? 

 Hur upplevde du att veckopendla och att bo på logement tillsammans med kollegorna 

under veckorna då du arbetade i försvaret? 

 Hur upplevde du tillvaron när försvaret lämnades?  
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 Har du upplevt samma känsla av gemenskap i något civilt sammanhang, som i det 

militära? 

 Hur reflekterade du kring eventuella risker kopplat till anställningen i försvaret? 

 Fanns det någon i omgivningen som hade synpunkter på de riskerna du eventuellt 

skulle kunna komma att utsättas för inom försvaret? 

 Hur upplever du gemenskapen inom försvaret, anställda emellan? 

 Vilka motiv/drivkrafter har du haft för att åka iväg på insats? 

 Hur upplever du försvaret som organisation (i Sverige/på insats)? 

 Vilka delar saknade du mest när du var iväg på insats? 

 Om det inte hade funnits insatser, tror du att du hade varit anställd lika länge? 

 Fanns det några tänkbara negativa konsekvenser som fick dig att tveka angående din 

anställning eller vilja att åka på insats? 

 Skulle du kunna tänka dig att jobba på ett annat förband med lägre krav, men där man 

ändå åker iväg till samma insatsområden? 

 Vilka för- respektive nackdelar upplever du att du har i din vardag, mot bakgrund av 

din militära erfarenhet? 

 Hur har du upplevt mansdominansen inom försvarsmakten i allmänhet, och K3 i 

synnerhet? 

 Har du känt dig manlig i din militära roll, eller har du fått kommentarer om det från 

din omgivning? 

 Vad tror du skulle krävas för att du skulle vara anställd full kontraktslängd (8 år) utan 

att känna dig tvungen att sluta någon gång under tiden? 

 Upplever du att det finns en karriär för soldater? 

 Har det varit viktigt för dig att ha en relation under tiden du varit anställd som soldat?  

 Har du varit mer villig att åka på insats när du inte haft en partner? 

 Har du försökt undvika att ha en partner med anledning av din anställning i försvaret? 

 Om det finns en idealbild för hur en soldat ska vara, vilka egenskaper tycker du då att 

den ska ha? 

 Om det finns en idealtillvaro för denna soldat, hur tycker du då att den ska se ut?  

 Vilka kunskaper, praktiska eller andra, upplever du att du fått med dig från det 

militära, som kan omsättas civilt? 

 Hur upplevde du anställningstiden i stort, när du ser tillbaka på den? 

 De gånger du har slutat i försvaret, har det då varit frivilligt? 
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 Har du haft en plan för framtiden när du bestämt dig för att sluta i försvaret och i så 

fall, hur långt gången har den varit? 

 Hur upplever du att omgivningen har mottagit ditt besked att sluta i försvaret? 

 Vilket stöd hade du behövt för att klara övergången från det militära till det civila på 

ett tillfredsställande sätt? 

 Hur upplever du att din identitet är eller har varit kopplad till det arbete som du utfört 

inom försvaret? 

 Har du kommit över din tid i försvaret någon gång efter att du har slutat och i så fall, 

hur lång tid tog det? 

 Har det funnits någon gång det varit lättare att hålla sig kvar i det civila än andra 

gånger och i så fall, vad har varit anledningen? 

 Tror du att man kan få känslan av att göra något ”på riktigt” i ett civilt arbete? 

 Finns det jobb som är ”på riktigt” som inte kräver en stark fysik (och ett starkt psyke)? 

 Upplever du att din T-tjänst (deltidstjänst i försvaret) uppfyller ditt behov av att ha en 

fot kvar i försvaret? 

 Hur upplever du att civila förstår sig på militärer och vice versa? 

 Har du på något sätt känt behovet av att hävda dig i det civila livet, kopplat till dina 

militära erfarenheter? 

 I vilka sammanhang utanför det militära livet/jobbet har du haft behov av att berätta 

vad du gjort i det militära? 

 Vilket utrymme för reflektion kring det egna livet upplever du att du haft när du varit 

anställd inom försvaret? 

 Hur mycket upplever du att du har kunnat/velat utelämna om dig själv till dina militära 

kollegor? 

 Upplever du att det finns något nostalgiskt över din tid i försvaret och i så fall, 

upplever du att du behöver dela de upplevelserna med någon? 

 På vilka sätt upplever du att det militära och det civila livet skiljer sig åt (både i och 

utanför anställning)? 

 Hur upplevde du tillvaron efter att ha kommit tillbaka till försvaret? 


