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Sammanfattning 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i att social sammanhållning är mycket viktigt 

för militära förband för att de ska kunna fungera i den varierande arbetsmiljö de är 

tvungna att arbeta i. undersökningen syftar till att studera de praktiska metoder och 

strukturer som Förvarsmakten använder sig av för att skapa starka arbetslag och öka den 

sociala sammanhållningen. Som teoretiskt ramverk används Durkheims religionsbegrep 

det heliga och de profana, totem och ritualer. Totem är de symboler som grupper av 

människor använder för att visualisera det de anser är heligt samtidigt som dessa 

symboler identifierar individen som bär dem till gruppen. Ritualer har den egenskapen 

att de för människor närmare varandra och sätter oss i rörelse. I och med att människor 

samlas och gör samma rörelser skapas de kollektiva upplevelser som främjar deras 

gemensamma social identitet och bevisar för varandra att de tillhör samma grupp. Min 

studie visar att kollektiva upplevelser så som att arbete tillsammans i en profession med 

tydliga gemensamma mål binder individer närmare varandra och skapar grupper. Men 

för respondenterna i undersökningen lyfter även fram att ett meningsutbytande mellan 

individerna i en grupp är viktigt för att en grupp ska kunna fungera och vara så stark 

som den kan bli. Sådant meningsutbytande ser i samtal utanför eller innanför yrket men 

kretsar kring mer privata ämnen. Det de här metoderna syftar till är att ge individerna 

och/eller gruppen en känsla eller stämning av några heliga känslor, trygghet, tillit, 

delaktighet, gemenskap och lojalitet. Utan att dessa känslor återfinns i en grupp skapas 

ingen effektiv eller stark grupp i längden.     
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Inledning 

Det som de allra flesta företag har gemensamt är att de anställda arbetar tillsammans inom 

företagen för att lösa de arbetsuppgifter som ska genomföras. Arbetsuppgifter löses oftast 

avdelningsvis, grupp eller projektviss med mer eller mindre grad av social sammanhållning 

kollegorna i mellan. Företag och organisationer som arbetar med att lösa komplexa eller 

avancerade arbetsuppgifter torde arbeta mer tillsammans som ett lag och med en starkare 

social sammanhållning än de företag där ensamarbete utgör den vanligaste arbetsformen. 

Företag med arbetsuppgifter som innefattar att de anställda arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål bör därför vilja skapa och bibehålla en stark gruppkänsla och en stark social 

sammanhållning för att arbetslaget ska kunna arbeta så effektivt och produktivt som möjligt, 

eller helt enkelt lösa arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt. För att göra det behöver 

företaget metoder och strukturer som främjar gruppbyggnad och social sammanhållning. 

 

Enligt King (2006) är militära organisationer, så som Försvarsmakten, beroende av en stark 

social sammanhållning som få andra yrken behöver. Soldater och officerare inom 

Försvarsmakten arbetar bland annat med att lösa komplexa och avancerade arbetsuppgifter 

vilka är, om man hårddrar det, väpnad strid. Jag definierar väpnad strid som den 

arbetssituation där gruppen skarpt eller under övning bedriver strider mot en fiende. Väpnad 

strid är dock mer komplex och innehåller fler arbetsuppgifter än att bara utföra själva striden. 

Jag menar att den även innefattar arbetsuppgifter så som förläggningstjänst, patrullering, 

underhållstjänst eller vård av materiel, fordon och vapen. Alla arbetsuppgifter har självklart 

olika grader av svårighetsgrad och stressnivå dock syftar samtliga arbetsuppgifter till att 

möjliggöra eller underlätta striden. Arbetsuppgiften väpnad strid ska utföras i alla väderlekar, 

dygnet runt, under hög stress och i ett högt tempo. Väpnad strid, och andra arbetsuppgifter 

inom organisationen kräver ofta en hög grad av samarbetsförmåga dels mellan individer i en 

arbetsgrupp och mellan olika arbetslag inom den egna organisationen. Det finns dock en rad 

andra yrken som har liknande arbetssituation om man bortser från just stridsuppgifterna. Två 

exempel är brandmän och ambulanssjukvårdare som även de kan behöva arbeta under stark 

stress och med en hög samarbetsfrekvens. Skillnaden är dock att arbetssituationen och 

uppgifterna kan vara mer komplicerad inom Försvarsmakten då soldater och officerare kan, 

för att lösa sina arbetsuppgifter, behöva samarbeta med andra förband av en annan nationalitet 
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eller civila myndigheter under övningar i andra länder eller i Sverige. Vidare kan man behöva 

utföra arbetsuppgifterna i andra delar av världen där andra kulturer och normer gäller. Det är 

med andra ord en mycket komplex arbetsuppgift och arbetssituation. För att utföra dessa 

arbetsuppgifter behöver grupperna ha en stark social sammanhållning, enligt King (2006), och 

det medför att Försvarsmakten borde ha olika metoder och strukturer som är designade för att 

skapa starka och fungerande arbetsgrupper med en stark social sammanhållning. Metoder som 

organisationen skulle kunna använda sig av syftar på vilka formella övningar som genomförs i 

syftet att bygga starka grupper eller vilka metoder officerare använder i sin roll som ledare 

och lärare för att uppnå starka grupper. Strukturer skulle kunna utgöras av organisationens 

kulturella påverkan på de anställda eller hur organisationens uppbyggnad främjar skapandet 

av goda arbetsgrupper. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva de praktiska metoder och strukturer som 

Försvarsmakten och deras anställda använder sig av för att stärka den sociala 

sammanhållningen bland de anställda och bygga starka arbetslag. Studien intresserar sig även 

för hur organisationen försöker vidmakthålla gruppernas förvärvade gruppsammanhållning. 

Frågeställningen som studien kommer utgå ifrån är: Vilka formella och praktiska metoder 

använder Försvarsmaktens anställda sig av för att bygga starka grupper och arbetslag? Vilka 

organisatoriska strukturer finns till för att främja skapandet av starka och fungerande 

arbetslag? Hur försöker organisationen och dess anställda upprätthålla gruppernas förvärvade 

gruppsammanhållning? 

Fallbeskrivning 

Som framgår ovan är fallet för denna studie Försvarsmakten. Organisationen i sig utgör därför 

avgränsningen för undersökningen. Inget försök till generalisering till andra organisationer 

kommer att göras utan resultatet kommer endast att belysa de metoder och strukturer som 

Försvarsmakten har. Jag kommer här att i stora drag beskriva organisationen så läsaren har en 

grundförståelse för hur organisationen är uppbyggd och fungerar. Detta för att de resultat jag 
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senare i uppsatsen kommer presentera, de metoder och strukturer organisationen använder för 

att skapa starka grupper, endast kan förstås utifrån kontexten de är tagna ifrån. 

 

Försvarsmakten är en av det störta myndigheterna i Sverige med ca 20000 anställda i hela 

landet. Myndigheten styrs av riksdagen och regeringen vilka har angett att Försvarets uppgift 

är att ”försvara Sverige och främja säkerheten med insatser på vårt territorium, i vårt 

närområde och utanför närområdet” (Försvarsmakten 2011 s.7), Försvarsmakten ska även 

värna landets suveränitet och bistå samhället och andra myndigheter när så krävs. 

Organisationen är indelad i tre vapenslag, armén, flygvapnet och marinen och bedriver 

utbildning och verksamhet från 34 olika förband förlagda i 20 stöder över hela Sverige. 

Försvarsmakten genomför nu en stor omorganisering som ska resultera i insatsorganisation 

2014, IO14. IO14 kommer helt att bestå av fast anställda och tidvis tjänstgörande soldeter och 

sjömän, eftersom värnplikten har lagts vilande i fredstid (Försvarsmakten 2011 s. 7-57). 

Teori 

Som teoretiskt ramverk för denna studie kommer Durkheims religionsteori att användas. 

Durkheims (2001) teori bygger på undersökningar av den australiska urbefolkningen och 

deras religionsutövning. Han menar att denna form av religion, totemism, är den mest 

primitiva som vi kunnat observera och antar att den inte baserar sig på någon tidigare religion. 

Min studie kommer inte att behandla religiösa aspekter utan Durkheims teori kommer 

användas som en möjlig förklaringsmodell för hur social sammanhållning i grupper utvecklas 

och hur formella metoder för gruppbyggnad kan tolkas utifrån hans begreppsapparat. Jag 

kommer även att ta upp tidigare forskning främst i form av fyra artiklar som alla undersöker 

olika aspekter inom gruppdynamik bland militära förband.     

 

Jag kommer använda mig av följande begrepp från Durkheims teori, det heliga och det 

profana, klanen, totem samt ritualer. Dessa begrepp kommer i resultatdelen av denna studie 

att användas för att tolka och förstå de resultat som har uppkommit i de intervjuer jag 

genomfört. Trots att Durkheims teori bygger på religionsutövning och på en religion som är 

olik vår egen så kan hans begrepp användas i ett större sammanhang. Ritualer behöver inte 
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vara kopplade till religion. Det finns en mängd ritualer som företag och organisationer 

använder sig av som inte har en religiös koppling. Dessa kan trots det förstås och tolkas 

utefter Durkheims begrep efter som begreppen är kopplade till social sammanhållning och 

förklarar mänsklig interaktion. De begrepp jag valt ut är relevanta för min undersökning då de 

alla förklarar olika delar av gruppdynamiken och skapandet av mänskliga grupper.  

  

Enligt Durkheim (2001) består religion av två grundläggande beståndsdelar vilka utgörs av 

religiös övertygelse/tro och ritualer. Religiös övertygelse är en uppsättning åsikter som 

klassificerar in allt omkring oss i två olika kategorier, det heliga respektive det profana. De 

heliga är sådana saker som är skyddade och belagda med regler för deras användning. Vad 

som är heligt bestäms av den specifika religionen och behöver inte enbart bestå av gudar, utan 

det heliga kan vara en vattenkälla, ett träd, en rörelse eller vad den specifika religionen anser 

vara heligt. De heliga är sådana saker som människan inte närmar sig utan försiktighet och 

respekt. Det profana å sin sida är det vardagliga handlingarna och objekt som inte innehar 

någon religiös betydelse utan de som vi utför varje dag utan att tillskriva dem en religiös 

betydelse. Religiös övertygelse eller tro är alltså de åsikter som uttrycker det som är de heliga 

och de heligas relation till det profana. Ritualer å sin sida är handlingar som sätter ramar och 

regler för hur människan ska förhålla sig till de heliga (Durkheim 2001 s.36-40). 

 

I sin studie av urbefolkningen i Australien upptäckte Durkheim (2001) att den dominerande 

sociala gruppen i samhället var klanen. Utöver klanen finns det två samhällsnivåer till bland 

urbefolkningen. Den högsta och övergripande samhällsnivån är stammen. Varje stam består i 

sin tur av två phratry vilket är ett namn som Durkheim lånar från antika Grekland, där en 

phratry är en samhällsnivå. Själva ordet betyder brödraskap och varje phratry består av flera 

olika klaner. Varje phratry har sitt eget totem som står över klanens totem och definierar 

vilket totem som klanerna inom samma phratry innehar. Klanen bestod inte av människor från 

samma biologiska familj eller släkt som man skulle kunna tro. Utan klanmedlemmarna 

karakteriserar sig själva bundna till varandra i ett speciellt släktskap vilket enbart bygger på 

att de har samma klannamn eller totem. Trots att de inte finns något biologiskt släktskap 

mellan klanmedlemmarna känner de ett gemensamt ansvar och skyldighet mot varandra som 

liknar det band biologiska familjer innehar. Klanen har inte heller en geografisk utgångspunkt 

utan klanmedlemmar kan bo och verka i olika områden och boplatser inom stammen. Trots 

detta känner de ett gemensamt ansvar mot varandra när det gäller skyldigheter att hjälpa andra 

klanmedlemmar i vardagssysslor, känna empati i och stötta i sorg eller hämnd samtidigt som 
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det finns ett naturlig band klammedlemmarna emellan. Denna släktskapskänsla bygger, som 

nämnts tidigare, inte på biologiska släktband utan på att klanmedlemmarna innehar samma 

totem (Durkheim 2001 s.87-88, 111).  

 

Ett totem är själva symbolen för klanen och alla som innehar samma totem tillhör samma 

klan. Detta betyder att det i samma stam inte kan förekomma fler än en klan med samma 

namn/totem. Varje totem har ett objekt bundet till sig som symboliserar det. Oftast en växt 

eller ett djur men ett totem kan även vara ett vädersträck eller ett element så som vatten eller 

vind. Totemet är främst ett namn som binder samman individer till en klan och ett släktskap 

men totemet är även ett emblem klanen använder liknande de heraldiska vapen adelsfamiljer i 

västvärden använt eller de vapen organisationer använder för att symbolisera enighet. De 

Australiska klanerna visualiserar sitt totem genom att måla och rista in det på dörrar, väggar, 

kanoter, sköldar och verktyg eller genom att uppföra höga träpolar som utsmyckas till att 

likna totemet. Den viktigaste visualiseringen av totemet bär dock individen på sin person. 

Totemet inristas eller visualisera på annat sätt på individen kropp genom masker, 

huvudbonader eller kroppsändringar så som enklare tatueringar. Totemet blir på det här sättet 

en del av individen och individen en del av de andra som bär samma märke. Att visualisera 

totemet på sin egen kropp görs dock inte till vardags utan endast när klanen samlas till en 

högtid eller en religiös ceremoni. Durkheim (2001) menar även att totemet är mer en ett 

emblem eller ett djur. I och med att en individ tillhör en klan och ett totem identifierar sig 

individen med totemet. Hon använder inte bara totemet som emblem eller tillber det utan 

anser sig själv vara en del av totemet. På samma gång är individen en människa men även 

djuret som symboliserar klanen. Detta skapar en duallitet där individen både tillhör det 

profana och det heliga (Durkheim 2001 s.88-100). Dessa totem kan liknas med de symboler 

som organisationer eller grupper av människor använder för att visualisera enighet och en 

grupptillhörighet. Visa fotbollssupportrar tatuerar till exempel in lagets märke på kroppen 

eller anställda i Försvarsmakten bär olika förbandstecken för att visa vilket förband de tillhör. 

 

Durkheim (2001) identifierar två olika typer av ritualer, de negativa och de positiva. Ritualer 

är handlingar som sätter ramar och regler för hur människor ska förhålla sig till det som anses 

vara det heliga till exempel ett totem. Eftersom ett totem tillhör det heliga måste det särskiljas 

från det profana och alldagliga. Detta görs med vad Durkheim (2001) kallar för negativa 

ritualer. Dessa ritualer är inte negativa på det sättet att de är dåliga på något sätt utan de utgörs 

av olika sorters förbud. Negativa ritualer syftar inte till att hylla eller dyrka det som är heligt 
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utan begränsar människors handlande av det heliga och syftar till att upprätthålla människors 

respekt mot det heliga. Den primära negativa ritualen är förbundet att det profana inte får röra 

det heliga. Till exempel är det bland urbefolkningen i Australien förbjudet att röra och äta det 

djur eller växt som klanen har som totem. Dock får vissa individer som genomgått rätt 

initieringsritualer handha det heliga vilket gör att de kan fly undan den profana världen och 

närma sig det heliga. Men det krävs mer än avhållsamhet mot det heliga för att människan ska 

komma riktigt nära det heliga. Det krävs även positiva och tvåsidiga relationer till det heliga 

vilket Durkheim (2001) kallar för positiva ritualer vilka syftar till att hedra och dyrka det 

heliga. Sådana ritualer kan var välståndsritualer som hos urbefolkningen i Australien ska 

försäkra det heliga djuret eller växtens fortlevnad och välstånd. Sådana ritualer kunde bland 

annat bestå av offergåvor, ofta bestående av blod. Andra riter omfattar olika rörelsemönster, 

läten eller att klanmedlemmarna härmar totemdjuret. Genom att de tillsammans härmar 

totemdjuret som de identifierar sig med bevisar de för varandra att de tillhör samma moraliska 

gemenskap och gör varandra medvetna om släktskapet dem emellan samtidigt som de befäster 

och reproducerar dessa känslor. Eftersom släktskapet mellan klanmedlemmarna endast bygger 

på uppfattningen att de är släkt med varandra möjliggör dessa ritualer den kollektiva 

övertygelsen och stärker den. Durkheim (2001) menar att meningen med ritualerna är att de 

sätter klanen i rörelse, att de samlas för att utföra dem tillsammans. Genom att utföra 

ritualerna tillsammans ökar den sociala kontakten mellan klanmedlemmarna och de skapar 

intimitet och en kollektiv upplevelse. När varje individ utför profana vardagssysslor förlorar 

man det kollektiva tänkandet och man koncentrerar sig mer på sig själv och arbetsuppgiften 

man för stunden utför. Det finns en social kontakt och utbyte mellan individerna inom det 

profana men den, enligt Durkheim (2001), hålls i schack av de profana sysslorna. Det som 

ritualerna gör är att de möjliggör och belyser klanens gemensamma övertygelser, traditioner, 

historia och de kollektiva ideal som klanen innehar (Durkheim 2001 s.221-242, 243-245, 264-

265, 273, 284-288).  

 

Durkheim (2001) problematiserar dock sina slutsatser kring ritualerna. Ritualerna är vid första 

ögonkastet konstruerade runt rent materiella mål. De utförs för att återskapa totemet, att 

regnet ska falla, att djuret ska fortplanta sig och bli flera, inte för sociala vinningar. Dock så 

anger utövarna av ritualerna att de utför dem för att deras förfäder gjorde det. Ritualerna är ett 

sätt för dem att visa vördnad för de förflutna och hedra klanens traditioner och på det sättet 

upprätthålla de sociala ideal som gruppen har. Durkheim (2001) menar alltså att ritualer inte 

alltid syftar till att uppfylla ritualens religiösa eller materiella mål utan de utförs då det är 
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tradition att så görs och att dessa ritualer utförs för att skapa vissa känslor och återkoppla nuet 

till det förflutna. Ritualer har på det här sättet multipla effekter, eller ett primärt och ett 

sekundärt syfte alltså det religiösa materiella effekterna och det sociala effekterna som 

ritualerna skapar. Dessa effekter växelverkar med varandra. Genom att samlas för att skapa en 

materiell effekt, att totemdjuret ska öka i antal, skapas social sammanhållning och gruppens 

ideal och gemensamma övertygelser förstärks. På samma gång ökar deras övertygelse att den 

materiella effekten som ritualen eftersträvar ska förverkligas genom att de träffas och att 

gruppen stärker sina social band till varandra. De båda effekterna möjliggör varandra 

(Durkheim 2001 s.276-280, 284-288).    

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag gått igenom inför den här studien består av fyra artiklar som alla 

behandlar gruppdynamik och gruppbyggnad ur ett formellt och/eller informellt perspektiv och 

hur grupper skapar sammanhållning inom militära förband. Artiklarna har främst fungerat 

som inspiration och som ingång till vad tidigare forskning har kommit fram till i ämnet. Jag 

kommer även i diskussionsdelen kunna jämföra mina resultat med artiklarnas slutsatser och 

diskutera hur vida den svenska Försvarsmaktens metoder liknar de som den tidigare 

forskningen tar upp. Genom att göra denna jämförelse lyfter jag mina resultat och stoppar in 

dem i en större kontext vilket gör att de resultat jag kommer fram till i den här 

undersökningen kan ses i ett större perspektiv och relateras till den tidigare forskningen på 

fältet. De undersökningar som jag använt mig av är alla gjorda på utländska förband och 

andra länders försvarsmakt.  

 

King (2006) anser att större delen av forskningen om varför militära förband har en hög grad 

av social sammanhållning är inriktad på de informella ritualer som förklaring till varför detta 

kamratskap skapas. King (2006) anser snarare att det är den formella och gemensamma 

träningen som binder samman militära grupper. Kings (2006) studie tar sin utgångspunkt i att 

det är kommunikationen mellan individer inom militära grupper som stärker den sociala 

sammanhållningen och fokus i hans undersökning ligger just på att studera hur 

kommunikationsövningar används inom den Brittiska armen. Främst används tre metoder för 

kommunikation i stridssituationer; kollektiv representation, kollektiva rörelser och 

kommandon vid kontakt. Metoden kollektiv representation består av att med ord och 

symboler beskriva gruppens uppgifter. Detta görs dels genom ordergivningen som följer en 
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bestämd mall för optimal tydlighet. Man använder sig även av så kallade terrängskisser på 

svenska. Terrängskisser är modeller av området gruppen ska utföra sin uppgift i. 

Terrängskissen visualiserar olika utmärkande terrängavsnitt så som bäckar, vägar eller 

byggnader vilket förtydligar vad gruppen ska göra och hur terrängen ser ut. Genom att alla i 

gruppen följer samma karta och får samma terrängöverblick med hjälp av symbolerna på 

terrängskissen definieras gruppens gemensamma mål och individerna identifierar sig därmed 

som en grupp.  

 

Kollektiva rörelser består av att i ordergivningen grupperas de personer som ska utföra en viss 

uppgift tillsammans och exkluderas från den större gruppen. Detta för att genom att de fysiskt 

rör sig tillsammans till en plats definierar de sig som en grupp. Genom att gruppen kollektivt 

sätts i rörelse skapas enligt King (2006) social sammanhållning. En annan viktig metod inom 

kollektiva rörelser är förövningen. Varje uppgift som ska lösas förövas av gruppen innan den 

skarpa operationen genomförs. Genom att röra sig tillsammans och skapa en gemensam rytm 

uppstår och stärks den sociala sammanhållningen i gruppen.  

 

Kommandon vid kontakt fungerar även de som en kollektiv representation av gruppen som 

definierar den. Kommandon vid kantakt är en rad kommandon som gruppen lär sig att agera 

instinktivt på men samtidigt kollektivt på. Denna typ av kommunikation är mycket viktig i 

stridssituationer där individen helst vill fly ifrån situationen. Kommandon vid kontakt hjälper 

gruppen att fungera som en enhet även under mycket stressade situationer. King (2006) slår 

fast att informella personliga relationer inte är irrelevanta för att skapa social sammanhållning 

men det är formella kollektiva metoder, så som olika kommunikationsmetoder, som är 

avgörande för att militära grupper ska skapa och stärka gruppens sociala sammanhållning. 

Kommunikationen är enligt King (2006) produkten av omfattande utbildning som definierar 

gruppen som en social enhet och fortgående stärker den sociala sammanhållningen inom 

gruppen. 

 

Artikeln Breathing like a soldier av Landes (2007) behandlar även den olika metoder som 

militära förband använder sig av för att definiera sig som grupp. Artikeln är en etnografisk 

studie som undersöker vilka processer som används för att utveckla nya tekniker och hur 

kroppen används för att internalisera normer, värderingar och övertygelser som formar 

individers identitetsskapande inom den sociala gruppen. Han upptäckte att andningen eller 

snarare att andas ”rätt” är en viktig metod som används för att soldater och officerare bland 
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annat ska kunna skjuta, springa och projicera auktoritet på ett korrekt sätt. Genom att alla 

individer inom den sociala kontexten lär sig denna kroppsliga metod, att andas, uppstår en 

intersubjektivitet som för människorna närmare varandra. I och med att individerna anammar 

samma kroppsliga metoder identifierar de varandra som medlemmar av samma grupp och 

ökar på det sättet den sociala gemenskapen i gruppen. 

 

Rites of passage and group bonding in the Canadian airborne av Winslow (1999), å sin sida, 

undersöker de informella metoder grupper använder sig av för att uppnå social 

sammanhållning. Winslow (1999) slår fast att militära förband bland annat använder sig av 

lagarbete och social sammanhållning för att ta till vara varje individs enskilda egenskaper så 

att gruppen kan uppnå de utsatta gemensamma mål gruppen har. För att skapa en stark 

grupptillhörighet och gruppsammanhållning använder sig det Kanadensiska luftburna 

förbandet av initieringsritualer. Initieringsritualer består av tre faser, vilka Winslow (1999), 

benämner som separation, liminal omvändning och återintegration. I separationsfasen gör alla 

som ska genomgå initieringsritualen lika. De rakar huvudena på varandra och bär samma 

kläder men de är fortfarande separerade från den grupp den ska integreras in i. I den liminala 

omvändningsfasen är de aspirerande fallskärmsjägarna inte längre nya i gruppen men inte 

heller en del av gruppen. De står mittemellan de båda rollerna och befinner sig varken utanför 

eller inne i gruppen. Fasen består av att aspiranterna ska lära sig att gruppen kommer att ta 

hand om dem, oavsett vad som händer eller vad de blir utsatta för, kan de lita på att gruppen 

tar hand om dem. I den sista fasen återintegration plockas aspiranterna upp i 

gruppgemenskapen då de har genomgått initieringsriten och de blir accepterade som 

medlemmar av gruppen. Initieringsriter som informell metod för att skapa social 

sammanhållning främjar enligt Winslow (1999) en ökad lojalitet och hängivenhet till gruppen. 

Denna lojalitet skapas genom att gruppen tillsammans har genomlidit samma påfrestningar 

och för ett arméförband i fredstid är initieringsritualer den metod som simulerar dessa 

påfrestningar. 

 

Franke (2000) intresserade sig också för identitet inom de militära och pressenterar i artikeln 

Duty, Honor, Country: The social identity of West Point cadets en undersökning av kadetter 

på Militärhögskolan West Point i USA. En individs identitet är enligt Franke (2000) en 

produkt av dennes självkategorisering, vilken grupp man tillskriver sig själv, vilket samspelar 

med den sociala jämförelse man gör med individer i sin omgivning. När en sådan grupp som 

individen identifierar sig med framträder tenderar individer att tillskriva sig gruppens normer 
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och värderingar vilket påverkar individens handlingsmönster och attityder. Och det är just 

medlemskapet i en eller flera grupper tillsammans med de känslor medlemskapet framkallar 

som skapar individens identitet. Franke (2000) kommer i artikeln fram till att militär 

socialisering inte förändrar kadetternas nationella identitet påtagligt. Dock kan man se en 

ökning i identifieringen till militära referensgrupper, så som kadettens vapenslag eller enhet, 

vid längre tids militär socialisering. Artikeln påvisar även att andra referensgrupper som 

individen kan identifiera sig med inte påverkas negativt av identifieringen till det militära 

förbandet. 

Metod och data 

För att besvara frågeställningen och genomföra studien har semistrukturerade intervjuer 

använts som datainsamlingsmetod. Jag har valt att använda mig av intervjuer för att 

undersökningen syftar till att studera vilka metoder Försvarsmakten och dess personal 

använder för att bygga grupper och arbetslag. Informationen om hur detta görs finns främst 

hos de personer som har varit eller är i organisationen och metoder och tillvägagångssätt är 

inte alltid nedskrivna i handböcker. Genom att använda intervjuer kan jag både komma åt det 

som står i riktlinjer och policys och respondenternas personliga erfarenheter av gruppbyggnad 

inom organisationen. Intervjuerna har varit semistrukturerade för att jag som intervjuare ska 

ha större frihet i frågeställningarna under intervjun och att respondenterna ska kunna utveckla 

svaren efter eget tycke. Eftersom att respondenterna har olika erfarenheter från organisationen 

behöver intervjuerna vara flexibla (Bryman 2001 s.301). Samma frågor kan inte ställas till en 

soldat och en officer på försvarshögskolan då de har olika erfarenheter och uppgifter. 

Intervjuerna har trots detta haft samma stomme men vissa frågor har bytts ut beroende på 

vilken befattning och erfarenhet som respondenten har. Jag har till exempel inte frågat 

soldaten hur utbildningen på militärhögskolan är upplagd och vad kadetterna lär sig om 

gruppbyggnad. Och omvänt så har jag inte frågat läraren på militärhögskolan hur arbetslag 

skapas i fält eller på FS22
1
. 

                                                 

1 FS22 är missionsbeteckningen på det förbandet som befinner sig i Afghanistan. FS = Afghanistan, 22 = 

22 missionen.   
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Urval 

Urvalet gjordes utefter ett snöbollsurval där jag kom i kontakt med en av respondenterna 

genom min handledare. Denna respondent hjälpte i sin tur mig att ta kontakt med flera 

personer som skulle kunna passa för studien. Ett snöbollsurval används oftast när fältet 

forskaren ska studera är svåråtkomligt och där forskaren får information om andra 

respondenter från den ursprungliga källan som då förmedlar vad denna tror är bra kontakter 

(Bryman 2001 s.290). Respondenten som förmedlade de övriga kontakterna till mig fungerade 

just som en insider och gav mig tillträde till fältet och utgjorde ett enkelt sätt för mig att 

komma i kontakt med andra personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp och göra en 

intervju. En av farhågorna jag hade inför undersökningen var just hur jag skulle få tillträde till 

fältet. Men med en person som kunde förmedla kontakter till mig inom organisationen 

underlättade urvalsprocessen betydligt. I undersökningen ingår fem individer, en officer, en 

soldat och tre lärare på militärhögskolan. Alla har tidigare erfarenheter från Försvarsmakten 

utöver deras nuvarande befattning så som officerare, soldater i utlandsstyrkan eller från 

värnplikten. Genom att de har haft flera olika befattningar inom organisationen kan de 

besvara frågorna med större förförståelse och de kan associera till andra befattningar de 

innehaft inom organisationen. De behöver alltså inte bara besvara mina frågor efter vad de 

jobbar med nu utan jag har utöver det frågat om deras tidigare erfarenheter. 

Intervjuer 

De två första intervjuerna genomfördes på soldathemmet på I1 Livgardet. Där i en 

undanskymd del av det annars tomma kaféet intervjuade jag officeren och soldaten var för sig. 

De båda tillhör för närvarande FS22, det förband som nu har roterat ner till Afghanistan. Båda 

har mångårig tjänstgöring inom Försvarsmakten bakom sig. De övriga tre intervjuerna 

genomfördes på respektive persons kontor på MHS Karlberg. Alla tre respondenterna från 

ledarskapsenheten på MHS Karlberg har tidigare erfarenheter från Försvarsmakten så som 

utlandstjänst, värnplikt och tjänstgöring som officerare.  

 

Jag började varje intervju med att informera om frågeställningen och syftet med 

undersökningen och vad i stora drag intervjuerna kommer att behandla. Jag frågade även om 

det var okej att jag spelade in intervjuerna vilket det i samtliga fall var. Därefter gick jag 

igenom de forskningsetiska principerna med början på informationskravet. Informationskravet 
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anger att respondenterna ska känna till sin roll i undersökningen och att deltagandet är friviligt 

och kan avbrytas. Vidare försäkrade jag att det de säger under intervjun inte kommer att 

kunna kopplas tillbaka till dem. De kommer inte att kunna identifieras i rapporten då namn 

och andra beskrivningar som kan röja deras identitet inte kommer att ingå i rapporten enligt 

konfidentialitetkravet. Jag försäkrade även att inspelningar och transkriberingar av intervjun 

kommer att förstöras efter att rapporten är färdigskriven. Det viktiga samtyckeskravet, som 

betyder att forskaren ska få intervjupersonens samtycke att denna deltar i undersökningen, 

uppfylls då de har gått med på att intervjuas när vi bokade in att mötas (Vetenskapsrådet s.5-

14).  

 

Som nämndes tidigare spelades alla intervjuer in. Det finns en rad för och nackdelar med detta 

men jag anser att fördelarna överskrider de negativa. Fördelarna är främst att jag som 

intervjuare inte påverkar respondenten med mitt antecknande. Respondenten kan i och med att 

denna ser vad jag antecknar få ett kvitto på att det denna säger är ”rätt” eller ”det jag vill ha” 

och pratar mer om det än det som respondenten kanske anser är viktigare. Samtidigt kan jag 

som intervjuare koncentrera mig på samtalet och de följdfrågor jag ska ställa och inte dra ner 

på respondentens tempo i associationen. Om jag enbart skulle antecknat finns en stor risk att 

jag skulle missat vissa delar av intervjun. Med inspelade intervjuer får jag tillgång till allt som 

sades och hände under intervjuerna vilket ökar tillförlitligheten i undersökningen (Bryman 

2001 s.310-312). Intervjuerna var mellan 25 till 40 minuter långa och jag genomförde de fyra 

första intervjuerna två per dag. Nackdelen med att dessa intervjuer låg så nära varandra var att 

det inte fanns så mycket tid till att göra förändringar och reflektioner mellan intervjuerna. 

Kodning 

Efter att intervjuer var genomförda transkriberades alla intervjuer så gått som ordagrant. Jag 

lämnade endast ute sådant som inte var svar på mina frågor alltså kallprat och annat orelevant. 

Efter att transkriberingen av intervjuerna var klar påbörjade jag analysen och kodningen av 

materialet. Sådana uttalanden som jag tolkar som formella metoder eller tillvägagångssätt för 

att främja skapandet av arbetslaget markerades röda. Andra saker så som olika symboler som 

enligt respondenterna främjade grupptillhörigheten markerades i sin tur blåa. Vidare 

markerades det jag tolkar vara centralt för gruppbyggnaden, det som respondenterna anger 

vara det viktigaste ur ett gruppdynamiskt synsätt, i grönt. För att sedan lättare kunna 

åskådliggöra det kodade materialet kopierade jag över de tre olika grupperna till var sitt 
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separat dokument för att få en bättre överblick och när de studerades var för sig kunde en 

struktur skönjas. Det som jag har kodat som metoder utifrån intervjuerna är svårt i den här 

undersökningen att verifiera om respondenterna själva gör som de har angett i intervjuerna 

eller om de används i Försvarsmakten i övrigt. I en intervjusituation är det lätt för 

respondenterna att svara på frågorna och resonera som man ”ska” göra medans man i själva 

verket utövar andra metoder. Detta kan de göra av rädsla för att blir dömda eller kritiserade 

och väljer då att svara som man tror är politiskt korrekt eller enligt handboken. I och med att 

jag har en ganska stor förförståelse för organisationen och deras metoder då jag själv gjort 

värnplikten och under flera år verkat som instruktör i hemvärnets regi kan min förförståelse 

komma i vägen för analysarbetet. Det är lätt för mig att verifiera respondenternas utsagor och 

ta dem för mycket på orden. De metoder jag o resultatet tar upp ska därför inte ses som 

allmängiltiga för hela Försvarsmakten utan ska ses som ett fåtal individers erfarenheter och 

kunskaper i ämnet och som en inblick organisationen. Det finns troligtvis flera metoder än de 

jag nedan kommer att ange. 

Resultat och analys 

Jag kommer här att presentera mina resultat vilka är de metoder, som respondenterna har 

angett att, Försvarsmakten använder för att skapa och upprätthålla fungerande arbetslag och 

grupper. Vad som först bör påpekas är att det inte bara finns en metod eller struktur som 

organisationen använder utan alla de metoder som har uppkommit under intervjuerna 

samverkar med varandra. Självklart har jag inte hittat alla metoder och strukturer som 

används utan mina resultat bygger helt på respondenternas subjektiva uppfattningar och 

erfarenheter från organisationen. Det är därför mycket möjligt eller snarare troligt att det finns 

fler metoder som används samtidigt som det säkerligen finns osynliga strukturer och metoder 

som varken respondenterna eller jag har tänkt på eller uppfattat. Jag kan trots det presentera 

en generell bild och exempel på vilka typer av metoder som används då flertalet av de 

metoder jag hittat i intervjuerna verifieras av de andra intervjuerna genom att metoderna 

återkommer eller att ett liknande resonemang förs av de andra respondenterna.  

Jag har valt att strukturera mina resultat med hjälp av Durkheims (2001) begrepp totem och 

ritualer. Totem kan vara, som nämnts ovan, antingen ett heligt namn på klanen, i mitt fall den 
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militära gruppen, vilket gruppmedlemmarna identifierar sig med eller en symbol som 

representerar och visualiserar gruppen. Jag har därför delat in alla de strukturer, symboler och 

metoder som används av Försvarsmakten på ett liknande sätt i en egen analysgrupp. De 

metoder och strukturer som däremot liknar Durkheims (2001) begrepp ritualer tillhör den 

andra analysgruppen. Men innan jag lägger fram dessa två grupper var för sig kommer jag att 

presenterar det som jag tolkar som det centrala i organisationens skapande och 

upprätthållande av grupper och arbetslag, vilket jag stoppar in under Durkheims (2001) 

begrepp det heliga. 

Det heliga 

Det heliga är, som vi har behandlat ovan, enligt Durkheim (2001) sådana saker som är 

skyddade och belagda med regler för dess användning vilket gör att människan inte närmar 

sig det som anses vara heligt utan respekt. I intervjuerna återkom vissa ord vilka framstod, 

som viktiga och centrala för vad gäller gruppers uppbyggnad och upprätthållande. Dessa ord 

tolkar jag som att respondenterna ansåg vara kärnan i vad som skapar och återskapar grupper 

och där med blir heliga. Dessa ord som alla beskriver en känsla hos individen skapas genom 

de metoder som jag kommer att presenterar nedan. Följande citat exemplifierar tre av dessa 

centrala och heliga ord, nämligen trygghet, delaktighet och gemenskap. 

 

”Gruppen tar alltid ansvar för att allt blir gjort. Det är ingen enmansföreställning 

utan gruppen hjälps åt att lösa uppgifterna tillsammans, alla ska kunna göra allting. 

Och det skapar i sin tur delaktighet att man vet att de andra har min rygg. Det är en 

trygghet. Om jag behöver hjälp så kommer någon av de andra och stöttar upp 

samtidigt kan jag stötta någon annan någon annan gång.” 

 

Ordet trygghet kom upp i flertalet av intervjuerna och angavs som en viktig komponent för att 

individen skulle känna sig hemma i en arbetsgrupp. Känsla av trygghet blir central i och med 

att vissa av de uppgifter som militära grupper ska utföra görs under stark stress och under 

påfrestande situationer. Citatet kommer från en av respondenterna som en vecka efter 

intervjun påbörjade sin tjänstgöring i Afghanistan. För honom och andra individer som vet att 

det med sin grupp ska lösa skarpa uppgifter blir känslan av trygghet mycket viktig i och med 

arbetsuppgifternas natur och en central del av gruppdynamiken. 

 



 

 15 

I citatet ovan nämns även att gruppen ska lösa ställda arbetsuppgifter tillsammans. Detta 

återkommer även i de andra intervjuerna i olika former så som att man ska hjälpa varandra 

och hålla ihop. Ordet tillsammans har nämnts flera gånger i alla intervjuerna och jag tolkar 

alla dessa uttryck som att individen anser att det är viktigt att känna gemenskap till de andra 

individerna i gruppen. Även ordet delaktighet uppkommer flera gånger och dessa två, 

gemenskap och delaktighet samvarierar med varandra. De är två sidor av samma mynt. Om 

individen inte känner sig delaktig i gruppens lösande av uppgifter eller om han känner att 

beslut och metoder för att lösa arbetsuppgifterna tas över individen huvud kommer ingen 

känsla av gemenskap att infinna sig. På samma sätt kan en individ inte känna delaktighet till 

gruppen och uppgiften om inte en gemenskap till de andra individerna i ett arbetslag på ett 

personligt plan inte har infunnit sig.  De samverkar och växelverkar och tillsammans bidrar 

det till, om individerna känner gemenskap och delaktighet, till att grupper skapas och 

återskapas. 

 

Följande citat skildrar ytterligare en central känsla. 

 

”… då måste man veta vem är jag och vem är du, för att finna den här tryggheten i 

det här att faktiskt står och faller med varandra. I en militär kontext i en insats, då 

har man bara varandra, där på plats och då gäller det att finna tillit i de uppgifter 

som ges och känna att den personen man gör den uppgiften med att man vet vem det 

är i hjärta och själ och då växer det fram något som brukar vara ett vinnande 

koncept…” 

Utöver att citatet visar på vikten av trygghet tar den även upp en annan viktig känsla, 

nämligen tillit. Att individerna i en grupp behöver känna tillit till varandra och till sin egen 

förmåga att lösa sina arbetsuppgifter är, precis som trygghet, en förutsättning enligt 

respondenterna för att grupper inom Försvarsmakten ska kunna fungera så effektivt som 

möjligt. Intervjun som citatet är taget ifrån relaterar även den till utlandstjänsten och den 

skarpa insatsen och det är i ljuset av det som vikten av tillit ska förstås. Med känslan av en 

fulständig tillit till varandra uppstår även, den sista känslan jag observerat som helig, 

nämligen lojalitet.  

 

Alla dessa känslor som jag hört utsagor om och kategoriserat som heliga, trygghet, 

delaktighet, gemenskap, tillit och lojalitet verkar behövas för att grupper inom 
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Försvarsmakten ska kunna skapas och återskapas. Det är de här individuella känslorna som 

metoderna jag har observerat syftar till att skapa. Metoderna, eller enligt Durkheim (2001) 

ritualerna och totemen, är inte till för och syftar inte på att skapa grupper utan det verkar 

finnas till för att framkalla tillit, trygghet, gemenskap, lojalitet och delaktighet. Metoderna 

eller ritualerna finns till för att sätta upp ramar och regler för hur vi ska förhålla oss till det 

heliga, alltså hur det heliga ska framkallas. Det är de här känslorna som i sin tur skapar 

fungerande grupper och arbetslag. Jag har dock inte observerat dessa känslor hos 

respondenterna. De har framkommit under intervjuerna att dessa verkar vara viktiga för de 

respondenter jag har intervjuat. Det är mycket möjligt att dessa känslor inte är viktiga och 

representativa för alla inom Försvarsmakten.  

Totem 

För att grupper över huvud taget ska kunna bildas eller fungera krävs det att det finns någon 

form av avgränsning till andra grupper. Försvarsmakten tillämpar en mycket tydlig indelning 

av sin organisation där olika arbetslag har olika namn och symboler som visar till vad varje 

enskild individ tillhör. Varje individ härstammar från början från ett vapenslag, armén, 

marinen eller flygvapnet. Dessa tre vapenslag består i sin tur av ett antal förband som alla är 

kopplade till en ort och ett regemente. Exempel på sådana förband och regementen är 

Livgardet I1 (1:a infanteriregementet), Kungsängen och Skaraborgs regemente P4 (4:e 

pansarregementet), Skövde. Varje förband består i sin tur av en eller flera bataljoner som sen 

är indelade, i nedstigande ordning, kompanier, plutoner och grupper. Denna indelning gör det 

väldigt lätt för varje individ att veta vilken grupp denna tillhör. Detta kan liknas med 

Durkheims (2001) beskrivning av klansamhället i Australien. De olika vapenslagen i 

Försvarsmakten kan liknas med stammen vilken sedan är indelad i flera phratry, förbanden, 

som i sin tur består av flera klaner, alltså bataljoner, kompanier, plutoner och grupper. Utöver 

att det finns likheter i organiseringen så liknar Försvarsmaktens olika arbetslag klanen då 

klanen var hopsatt av individer som inte var bundna av något biologiskt släktskap men de 

agerade som om de vore släkt med varandra på grund av att de delade samma totem, klan 

namn. På samma sätt uppger respondenterna att de känner ett band till de individer som 

kommer från samma förband som de själva. En respondent säger 

 

”… jag kan känna större samhörighet till någon som kommer från mitt gamla 

förband, Amfibie, än till andra människor från andra förband, även fast jag inte 
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känner människan så finns det något i de symboler vi bär. Om vederbörande bär 

samma gröna basker som jag en gång gjorde så vet ju jag att vi delar något 

tillsammans, en upplevelse fast på var sitt håll, det är en form av kvalitetssäkring 

inför varandra på något sätt.” 

Trots att respondenten inte känner personen kan han känna samhörighet till en annan individ 

bara genom att de kommer från samma förband och delar samma symboler med varandra. 

Förbandet i sig bildare en känsla av tillhörighet, en känsla av gemenskap, som definierar dem 

och avgränsar dem från andra individer vilket kan liknas med de band som Durkheim (2001) 

beskriver att klanmedlemmarna kände för varandra.  

 

Durkheim (2001) beskriver att klanen representeras av ett totem som dels är namnet på klanen 

som medlemmarna identifierar sig till, men även en symbol som visualiserar klanen. Förband 

och grupper inom Försvarsmakten använder sig även de av olika symboler för att visualiserar 

gruppen från andra och för att identifierar sig själv till. Uniformen är en sådan symbol. 

 

”Det blir ju en gemensam nämnare för alla. Det blir som en tillhörighet, ja vi 

jobbar för det här, samma värderingar och för den här firman.
2
” 

En annan respondent tilläger: 

”Sen har vi ju uniform, man danas in i ett sätt att bära den, röra sig och tala, se ut 

när man bär den. Som fyller en funktion att man är en del av ett kollektiv.” 

Uniformen blir en symbol för hela organisationen. Den visar att individen arbetar för 

organisationen och den skapar samhörighet mellan alla de som bär den. Det blir väldigt lätt att 

urskilja vilka som arbetar för just Försvarsmakten och den ges ett stort symbolvärde i och med 

att det finns en mängd regler för hur den ska bäras och användas. Genom att det finns ett 

uniformsreglemente, UniR FM, som bland annat säger att likformighet ska eftersträvas, alltså 

att alla individer i en grupp ska bära samma uniform på samma sätt. Ingen får stå ut från de 

övriga utan alla ska se likadana ut. Detta är ett sätt att definiera gruppen från andra vilket 

skapar en grupptillhörighet och en känsla av att man är en del av samma kultur. Detta kan 

liknas vid hur Durkheim (2001) beskriver att klanmedlemmarna kände när de bar samma 

symboler.  

 

                                                 

2 Försvarsmakten benämns ofta som ”Firman” av officerare och soldater.  
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Andra symboler som används är de förbandsmärken och utbildningstecken som sys fast på 

uniformen. Dess tecken visar med ord och bild vilket förband bäraren av märket tillhör och 

vilken tjänst och befattning denna har. Förbandsmärken sys fast på höger axel och som citatet 

ovan antyder så kan individer känna en stark tillhörighet till andra personer som har samma 

förbandsmärke. Ett utbildningstecken kan var en basker, som kommer i olika färger beroende 

på vilket förband man tillhör, eller ett märke med en symbol så som treudden för kustjägarna 

eller örnen för falskärmsjägarna. Genom att inneha sådana speciella tecken, som är svåra att 

få, skapas en stark gemenskap bland de som har tilldelats märket då de sticker ut från alla 

andra i uniform. En av respondenterna förklarar: 

 

”…som den här ringen jag har t.ex. om jag ser någon annan på konsum med den 

här ringen, och han ser samma ring på mig, så finns det något i synen mellan han 

och mig att vi gjort utlandstjänst. Han kanske var någon helt annanstans, kanske 

Liberia men vi delar ända någonting gemensamt…”  

”… Det är ju som jag med de här yxorna här och som symboliserar mitt förband, 

alltså det har ett sånt starkt värde för mig på något sätt, att jag kan identifiera mig 

så hårt med andra som har gjort det. Jag kan identifiera mig lika hårt med de gamla 

farbröderna som är veteraner från Kongo på 60-talet och de identifierar sig med 

oss, Bosnien ungar, som vi kallas fast vi är i våra bästa 40.” 

Det är inte endast märkena i sig som gör att individer känner en tillhörighet till varandra utan 

det är snarare vad märkena representerar och symboliserar som är av vikt. Märkena visar att 

alla som innehar ett märke har gått igenom samma saker, samma utbildning och samma 

vedermödor. Märket visar att man är av samma kaliber och att det finns en förståelse mellan 

de som har samma märke vad den andra har gått igenom. Detta svetsar samman grupper 

genom att skapa tillit och förståelse mellan varandra. Andra märken så som medaljer har 

samma effekt, de visar på kompetens och samhörighet med andra med samma tecken.  

Dessa symboler har sitt värde genom att organisationen har en kultur som främjar dessa. 

Främst använde man sig av olika ceremonier vid utdelning av dessa symboler och de är i 

symbios med dessa ritualer som värdet av symbolerna skapas tillsammans med hur svårt det 

är att tillägna sig dem. Det ligger i Försvarsmaktens intresse att upprätthålla att vissa 

utbildningar är hårda och svåra att bli antagna till och genom att organisationen sedan sätter 
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stort värde i de symboler som är svåra att uppnå blir de eftertraktade. Vilket även det bidrar 

till att gruppen som innehar symbolen känner en starkare grupptillhörighet (Jfr Aronson & 

Mills 1959). Som vi kommer att se verkar det vara så att en fysisk upplevelse kopplas till ett 

fysiskt föremål så som ett märke eller en basker stärker grupptillhörigheten och skapandet av 

arbetslag. 

Ritualer 

Jag kommer nu att presenterar de metoder och strukturer som Försvarsmakten använder sig av 

för att skapa grupper. Under kodningen av datamaterialet framkom det ganska tydligt att man 

kan dela upp metoderna i två olika huvudtyper, professionsutövande ritualer och 

meningsutbytande ritualer. Professionsutövande ritualer är sådana metoder eller strukturer 

som uppstår och utövas av individerna när de utför sin profession alltså alla de metoder som 

har med arbetet att göra. Meningsutbytande ritualer är de metoder som kan uppstå både i eller 

utanför arbetet men fokuset ligger på individernas meningsutbytande i mötet med varandra. 

Professionsutövande ritualer 

En av de mest tongivande metoderna för att skapa gruppsammanhållning enligt 

respondenterna är att man tillsammans utför sin profession alltså de arbetsuppgifter som 

arbetslaget har. 

 

”Alltså det är när man är ute och övar tillsammans, när vi är ute och gör det vi ska 

göra. Ja ute och rullar, strid, övar på att mentorera, ja hela skiten. Och sen efteråt 

när man sitter och snackar skit och pratar då byggs gemenskapen när man löst en 

uppgift tillsammans.” 

Det är genom att arbeta tillsamman med samma arbetsuppgift och mot samma mål som 

gruppen enklast byggs ihop och kommer nära varandra. Detta anser de vara väldigt viktigt på 

grund av att de värderar tillit och trygghet i gruppen högt just för att deras utbildning går ut på 

att förbereda dem inför att lösa sina arbetsuppgifter under skarpa och svåra förhållanden. Det 

blir då viktigt att veta vem de andra i gruppen verkligen är och vilka de själva är och hur de 

reagerar i olika situationer. För att snabbt bygga upp en stark social sammanhållning i 

gruppen använder man sig dels av hårda fysiska övningar som är … 
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”… fysiskt utmattande då kommer det fram hur man verkligen är. Om man tar bort 

sömn, mat, vila och lägger till stress så kommer det fram mer hur folk verkligen är.” 

 

Genom att arbete under hårda förhållanden lär de känna varandra bättre och snabbare då man 

skalar bort mycket av tillgjordheten i individers agerande. För när de får vara med om hårda 

och jobbiga situationer under övning bevisar de för varandra att de är tillräckligt duktiga i 

deras arbete och att personerna i gruppen är att lita på. 

 

Relaterat till att man skulle arbeta tillsammans pratade respondenterna mycket om vikten av 

gemensamma mål. Att sätta upp gemensamma mål för gruppen är en utbredd metod för att 

skapa en känsla av delaktighet, både till arbetsuppgiften och dennas utförande, men även till 

att genom delaktighet skapas gemenskap.  

 

”Det bästa sättet är att spendera tid tillsammans och att folk har gemensamma mål 

att kämpa mot. Och att folk är med om samma saker. Om jag som gruppchef eller 

instruktör står på sidan och säger till att de ska göra vissa saker, då kommer de att 

bli en tajt grupp. Det viktiga i en sådan situation är att jag är med själv också. Jag 

var tidigare instruktör för dykarna och vi försökte alltid vara med på allt, typ 

vattenfysen just för att de ska känna gemenskap med oss också så vi inte är några 

idioter som står och skriker på dem bara. Utan det ska ju vara att är de ute och 

springer är man ute och springer med dem också. Det är föredömet som är det 

viktigaste, att hela gruppen gör saker tillsammans.” 

Gemensamma mål kan skapas på fler sätt. En metod är att ”ger gruppen uppgifter och inte 

individen.” För om individen får uppgifter enskilt kan egoismen sätta in och grupp 

perspektivet kan förloras. Andra metoder som används för att delge gemensamma mål är 

ordergivningen. Ordergivningen består främst av en orientering och själva ordern. 

Orienteringen är det första man går igenom under en ordergivning och den ska ge gruppen en 

bild av var gruppen befinner sig, hur terrängen gruppen ska verka i ser ut, information om 

fienden, kompaniets och plutonens uppgift samt tid till förfogande för att lösa uppgiften. 

Tanken är att orienteringen ska ge individen en förståelse inte bara vad gruppen ska göra och 

var den befinner sig utan vad helheten är, hur gruppens specifika uppgift passar in i det större 

perspektivet. Respondenten som är soldat förklarar:  
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”För mig personligen är orienteringen jävligt bra att man blir orienterad om lägget 

och allt runt omkring så man får en lite större förståelse för uppgiften. Visst man 

kan dra en kort order; du ska göra det här, framåt. Men då hamnar man lite grann i 

en bubbla man gör sin grej men förstår inte helheten. Men får man lite mera; du ska 

göra det här, de andra ska göra det andra och slutresultatet bör bli det här, då 

börjar man förstå att min grej är jävligt viktig för helheten och man förstår allt runt 

om.”  

Ytterligare metoder för att orientera gruppen om vilken uppgift de har framför sig kan chefen 

använda sig av en terrängskiss. En terrängskiss är en mindre modell av operationsområdet 

som gruppen kommer att befinna sig i. Den byggs upp av vad som finns tillgängligt för 

stunden. Ramen görs av pinnar, stenar och kottar kan visa på hus, höjder eller andra punkter i 

terrängen som är viktiga och utmärkande. Chefen går sedan igenom vad de olika föremålen är 

till exempel, stora stenen är huset, skåran i jorden här är en å och så vidare. Terrängskissen 

fungerar som en visualisering av vad som ska göras och ger gruppen en gemensam karta att 

gå efter. Denna procedur att alla tittar på samma karta, terrängskissen, och inte sin egen 

papperskarta fungerar som en avgränsning mot andra grupper. Gruppen reproducerar sig själv 

genom att titta på samma karta och de kan se vilka som ska göra vad och hur de ska röra sig.  

 

En annan del av varje ordergivning är genomgången av omfall. Omfall är ett alternativt 

tillvägagångssätt för att lösa uppgiften beroende på om ett visst fall inträffar. Chefen och 

gruppen går helt enkelt igenom vilka möjliga situationer som kan inträffa under lösandet av 

uppgiften så att man ska vara beredd på att lösa uppkommande svårigheter. Till exempel kan 

chefen ange att om vi får stridskontakt längst marschvägen ska vi besvara elden och utvärdera 

fiendens styrka. Om vi bedömer att vi kan vinna striden gör vi det annars tillbakarycker vi till 

ÅSA1 (Återsamlingsplats 1) (Försvarsmakten 2001 s.270) Omfall och hela ordergivningen 

har främst praktiska syften att uppgiften gruppen ska lösa ska gå ut så tydligt som möjligt och 

att gruppen ska lösa uppgiften så bra som möjligt men metoderna har även sekundära vinster. 

I och med att man samlar gruppen som ska lösa en arbetsuppgift och informerar och 

visualiserar kommande uppgifter drar man individerna närmare varandra och definierar dem 

som en grupp. 

 

Bägge metoderna - att skapa gemensamma mål och att arbeta tillsammans - går ofta hand i 

hand och man använder ofta metoderna samtidigt. När gruppen får arbeta tillsammans och 
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samtidigt blir delgivna gemensamma mål att arbeta mot blir effekterna av de båda metoderna 

troligtvis större. Om man till exempel skulle ha tydliga gemensamma mål, men inte jobba 

tillsammans utan var för sig, kan det stärka grupptillhörigheten, men troligtvis inte lika 

mycket som om de skulle jobba mer tillsammans. Ett moment inom Försvarsmakten som 

tillämpar båda dessa metoder att skapa gemensamma mål och arbete tillsammans i grupp är 

utbildningskontrollen och/eller baskerprovet.  

 

”Det skulle då vara sådana utbildningskontroller man haft, visst det är 

utbildningskontroll att de kollar att man kan sin skit men det är även mycket för att 

skapa en bra gruppdynamik, en bra gruppkänsla. För alla jobbar mot ett gemensamt 

mål för att ta sig igenom skiten och man samarbetar för att lösa uppgiften och man 

lär känna varandra just under sådana lite tuffare förhållanden.”  

 

Utbildningskontroller, så som baskerprov eller liknande, är ofta utformade så att de ska vara 

fysiskt ansträngande. Gruppen berövas på sömn och mat samtidigt som stress läggs till och 

gruppen ska utföra sina arbetsuppgifter under flera dagar i dessa förhållanden. Som 

respondenten ovan säger är de främst till för att kontrollera gruppens kunskapsståndpunkt 

men återigen infinner sig ett sekundärt syfte. Att gruppens medlemmar ska lära känna 

varandra bättre och känna att de tagit sig igenom utbildningskontroller tillsammans som ett 

lag vilket då stärker individens grupptillhörighet. Genom att låta gruppen genomgå dessa 

hårdare prövningar hoppas man att de heliga känslorna trygghet, delaktighet, gemenskap, 

lojalitet och tillit ska infinna sig bland individerna i gruppen. Flera av respondenterna anger 

att det som gör att dessa känslor uppstår är att man delar umbäranden och hårda förhållanden 

med varandra. Att gruppmedlemmarna känner att endast de andra i gruppen som varit med om 

samma sak kan förstå och veta hur man själv känner. Detta skapar en mycket stark 

grupptillhörighet. En av respondenterna uttrycker det som följer:    

 

”Den helt oinskränkta sammanhållningen jag har upplevt när jag jobbat utomlands 

har byggt på att man har delat umbäranden och hårda förhållanden med varandra 

och dels att jag kan växa i mig själv tillsammans med andra i det här. Jag delar ju 

något med de jag tjänstgör med, de jag tjänstgjorde med på balkan som jag inte 

delar med någon annan.”  
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Något som är mycket intressant är att dessa känslor även kan uppstå mellan individer som inte 

har arbetat tillsammans över huvudtaget. Utan endast genom att två individer innehar samma 

symbol som representerar de umbäranden eller förhållanden som båda har varit med om på 

var sitt håll kan dessa känslor delas mellan främlingar. Ett exempel på det är missionsringen 

som många som tjänstgjort i utlandsstyrkan bär eller vanliga förbandstecken. 

 

Detta leder in på nästa metod som organisationen medvetet eller omedvetet använder sig av. 

Jag har ovan beskrivit olika symboler och dess betydelse för grupptillhörigheten. Det verkar 

vara så att organisationen ofta kopplar fysiska prestationer till en viss symbol. Om man är en 

duktig skytt får man en medalj som bevis för det, har man genomgått ett baskerprov får man 

en basker, har man deltagit i en utlandsmission får man en medalj och om man genomgått en 

utbildning får man ett märke för det. Dessa symboler har en hög status inom organisationen, 

vissa mer än andra, och de fungerar som påminnelser och bevis för vad individer har gått 

igenom och vad de kan. De blir som kvalitetssäkringar inför andra vilket skapar en vi känsla 

för de som innehar samma symbol. Men dessa symboler ges sin betydelse genom olika 

ritualer. Efter att gruppen har genomgått till exempel en utbildningskontroll genomförs en 

ceremoni där en basker delas ut till alla som klarade av kontrollen.  

 

”Jag kan minnas när jag fick min gröna basker, det var nästan snudd på en religiös 

upplevelse, jag var 19 år och när jag tänker tillbaka så uppstår en sakral värld som 

uppstår där och då.” 

 

Genom att gruppen tillsammans blir uppställda och får motta beviset, baskern, på att de klarat 

av provet skapas en stark tillhörighet och gemenskap till de andra individerna som man står 

bredvid. Man blir bekräftad som individ och känslan att ha gått igenom och klarat av 

prövningen och de känslorna av tillit och trygghet återskapas sedan varje gång individen ser 

någon annan med samma basker.  

 

Men det är inte alltid så enkelt som det låter. Bara för att man gått igenom samma prövningar 

uppstår inte en gruppkänsla av sig själv. Utan i arbetet behövs metoder för att framkalla dessa, 

som jag har valt att kalla heliga känslor. Några av dem, till exempel ordergivningen, har jag 

redan presenterat ovan men för att skapa tillit finns det ingen utstuderad metod utöver att bara 

arbeta tillsammans. En respondent resonerar att den … 
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”… metod som är snabbaste sättet, är att fejka det. Fake it till you make it! Är tipset 

till ledare i den situationen att även om du inte litar på någon i hjärtat så måste jag 

låtsas att jag gör det. Och det kan man göra genom till exempel säga att okej du är 

våran IT kille alltså, bra då sätter du upp nätverket, och här blir ju jag rädd och 

känner att jag vet inte om han kommer göra det här men då vänder man sig om och 

går där ifrån. Och då låter jag det faktiskt, även fast jag skulle vilja stå över din 

axel så skiter jag i det och om en timme så har du satt upp det där nätverket och då 

skapas ju tillit. Genom att man måste våga ta risker så kommer tillit snabbt för så 

fort jag märker att han satt upp nätverket så vet jag att han kan jobbet.”   

 

Det handlar alltså enligt respondenten att våga lita på andra individer som man arbetar med. 

Inte att man lurar dem eller att man fejkar att man litar på dem utan att man lägger bort sina 

egna misstankar och kontrollbehov och låter andra göra sitt jobb. Genom att man sen 

upprepade gånger ser att gruppens medlemmar verkligen kan sin arbetsuppgift uppstår tillslut 

tillit. 

 

En sista metod som ofta används av instruktörer för att snabbt skapa en grupp av nyinryckta 

soldater är att skapa yttre fiender som gruppen kan enas kring. Detta görs oftast genom att en 

eller flera instruktörer är elaka och orättvisa mot dem. Sådana instruktörer kan vara 

övernitiska med städvisitationer och att soldaterna alltid får göra om städningen eller att de 

slaviskt håller på tiden. Om någon i gruppen kommer för sent till en uppställning resulterar 

det i att hela gruppen får öva på att ställa upp med orimligt lite tid som man omöjligt klarar. 

Gruppen får göra om och göra rätt tills instruktören anser att läxan har förståtts av hela 

gruppen. Detta görs dels i syfte att lära nya soldater hur saker och ting ska göras men även att 

skapa en yttre fiende som gruppen kan enas kring.  

 

Alla dessa metoder kan liknas med Durkheims (2001) religiösa ritualer. Metoderna sätter 

människor i rörelse och ökar den sociala kontakten mellan individerna. Flera av de metoder 

som jag hittat innefattar att gruppen utför arbetet tillsammans vilket enligt Durkheim (2001) 

skapar intimitet och kollektiva upplevelser. Respondenterna har under intervjuerna angett att 

just kollektiva upplevelser är viktigt för grupper för att individerna ska känna de känslor som 

enligt de själva skapar gruppen. På samma sätt bidrar metoderna till att påminna individerna 
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inom organisationen om den kultur och de traditioner som finns i organisationen. Metoder 

som baskerprovet är en sådan ritual som knyter an till organisationens historia och binder 

samman människor från olika generationer och reproducerar traditioner och kulturen som 

organisationen har. 

Meningsutbytande ritualer 

Respondenterna har angett att det behövs mer än ovanstående professionsutövande metoder 

för att skapa starka grupper. De lyfter alla fram samtalet och mer personliga möten med 

varandra som viktigt. Den först metoden som bygger mer på samtalet mellan individerna i 

gruppen är när de i sitt arbete får lära känna varandra i ett samtal. En av respondenterna anser 

att under den utbildningen han genomgått nu så var …   

 

”En vecka som var bra för oss nu var när vi hade samverkansutbildning, där man 

ska jobba med tolkar och när vi jobbar med afghaner som bor här i Sverige som är 

anställda. Då jobbar vi så att vi har en tolk som vi pratar engelska med och så 

pratar han afghanska med sin kompis och så översätter han. Där var jävligt bra för 

då lärde man känna varandra hur folk är i kallprat och sådana situationer. Men 

rent yrkesmässigt och stridsmässigt där är vi kanske homogena och välutbildade 

och så det är i de andra momenten som det personliga kommer fram som man inte 

ser i vardagen när man jobbar vanligt.” 

 

Genom att arbeta med arbetsuppgifter där samtalet är en central del kan gruppmedlemmarna 

lära känna varandra på ett djupare sätt än de gör i de rent professionsutövande metoderna. 

Man använder sig även av en liknande metod när samtalet mellan individerna om vad de 

själva känner står i fokus, case. Case fungerar så att grupp sitter och samtalar och resonerar 

kring olika situationer som kan uppkomma i arbetet. Framförallt pratar man om svåra 

emotionella situationer. Till exempel kan man diskutera hur tankarna går när en chef måste ge 

order om att gruppen ska skada andra människor eller att uppgiften som ska lösas innefattar 

att gruppen kommer komma till skada och hur gruppen och chefen känner inför denna svåra 

situation. I dessa samtal kommer då fram vem man verkligen är och en av respondenterna 

trycker på …   
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”För om de ska följa mina beslut så måste ju de veta vem är jag, och vart är jag på 

väg och vad står jag för. Vad är mina ideal och vad är det som jag ställer över mig 

själv.” 

Det är alltså viktigt från ett rent ledarskaps perspektiv. Vet inte gruppmedlemmarna vem 

chefen är eller vad han står för har gruppen svårt att känna trygghet i sin grupptillhörighet. 

Därför arbetar Försvarsmakten med den här metoden att genom att man i samtalet uttrycker 

vad man känner och tänker, snarare än bara utrycka sig genom fysiskt betonade handlingar. 

Samtalet ska öka förståelsen för vilka de andra individerna i gruppen är och samtala kring 

svåra känslomässiga dilemman. Genom att göra det kan gruppen lära känna varandra på ett 

mer personligt plan. I samma intervju tar respondenten upp begreppet moralisk stress. Vilket 

är att en svensk soldat eller officer kan känna stort obehag när man till exempel får se ett barn 

bli slagen av sin far i ett insatsområde. För soldaten kan det kännas mycket jobbigt att inte 

kunna ingripa. Det är då viktigt enligt respondenten att kunna prata med sina kollegor om vad 

man känner och att det är tillåtet att gråta om man behöver det. Ytterligare en metod som 

syftar till att gruppen ska lära känna varandra är utbildningar så som UGL som handlar om 

vilka processer grupper går igenom och hur man ska handla i konflikter och hur man ska 

kommunicera. 

 

Att veta vem en annan person verkligen är eller för den delen veta vem man själv är kan vara 

problemetiskt. Troligtvis behöver man spendera en lång tid tillsammans för att verkligen 

förstå en annan människa, vilket man i Försvarsmakten inte alltid kan göra då man ganska 

ofta byter tjänster och grupper. Till exempel kan en officer vara tvungen att hoppa in som 

instruktör på ett annat förband än hans hemmaförband eller så åker han på mission vilket man 

inte alltid i dagsläget gör med sina kollegor från sitt hemmaförband enligt en av 

respondenterna. Det är också svårt för personer inom Förvarsmakten att uttrycka det man 

verkligen känner och tycker. Organisationen präglas i stort av en maskulin kultur där  

 

”fysisk förmåga värderas väldigt högt.” 

Och där samtal 

 

”… sker i en hypermaskulin kontext när känslor och de verbala förmågorna att 

kunna sätta ord på saker och ting inte är så premierande eller ses som en egenskap 

som är viktig…” 
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Det kan därför vara svårt för enskilda individer att uttrycka sig som de vill då det, beroende på 

vilka personer man har i sitt arbetslag, kan vara svårt att slå hål på eller gå inom de rådande 

normerna och kulturen.   

 

Metoder som även de kretsar kring samtalet och meningsbyggande men som används av 

gruppen eller organisationen utanför arbetstid är de middagar, bjudningar, baler, julmiddagar 

och fester som hålls av antingen Försvarsmakten eller de anställda privat. Genom att 

Försvarsmakten anordnar baler och bjudningar som är traditionstyngda skapas det dels 

kollektiva upplevelser, som enligt Durkheim (2001), definierar gruppen genom dessa 

upplevelser och rörelser, men de bidrar även till att de anställda lär känna varandra på en mer 

privat nivå och utanför arbetet. På samma sätt lär soldater som bor tillsammans på logement 

känna varandra ur ett mer privat perspektiv just för att de lever så nära inpå varandra. Just 

aspekten att soldater och officerare kan leva nära inpå varandra under långa tider och att det 

kan finns lite utrymme för individen att vara ensam borde skapa stark kamratskap. Den 

kamratskapen och gruppkänslan skulle då skapas i det profana, det vardagliga, vilket enligt 

Durkheims (2001) teori inte skulle vara möjligt just för att man i det profana är upptagen med 

vardagssysslor. Jag menar dock att i vardagslivet, när man lever nära andra människor, skapas 

det ofrivilligt en gruppkänsla bland de man lever med. Grupper skapas i professionsutövandet 

men även under mer vardagliga förhållanden.    

 

Diskussion 

Det är dessa två huvudtyper av metoder, de professionsutövande och de meningsutbytande 

metoderna, som Försvarsmakten använder sig av för att skapa starka och fungerande grupper. 

Det är en blandning av de båda som behövs för att individerna i gruppen gemensamt ska 

uppnå de känslor av trygghet, tillit, delaktighet, gemenskap och lojalitet. Med dessa känslor, 

som till stor del uppstår genom att dela umbäranden med varandra och genom samtalet, 

skapas en grupptillhörighet som både är stark och möjliggör att gruppen fungera tillsammans. 

Alla dessa metoder fungerar som Durkheims (2001) ritualer. De för människor närmare 

varandra och sätter in individen i en kollektiv kontext varje gång ritualen utförs. Fokus ligger 
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på att man gör saker tillsammans oavsett om det handlar om ett samtal eller en praktisk 

arbetsuppgift så är essensen av undersökningen att gruppen måste göra saker tillsammans för 

att skapa en stark och fungerande grupp.   

 

Mina resultat överensstämmer med Kings (2006) resonemang att det är genom formell 

utbildning som grupper binds samman och vikten av gemensamma mål för att individen ska 

identifiera sig med gruppen och gruppens mål. King (2006) tar även han upp ordergivningen 

som metod för att åstadkomma detta. King (2006) anser att informella relationer inte är 

irrelevanta men att de är den formella träningen och metoderna som mest påverkar militära 

gruppers sammanhållning. Jag menar dock att det är svårt att säga hur stor effekt 

professionsutövande och meningsutövande metoder, för att använda mina begrepp, har. Jag 

kan inte säga vilken av dessa som har störst påverkan på gruppen men det står enligt mig klart 

att båda behövs för att skapa starka och fungerande grupper. Främst då King (2006) fokuserar 

väldigt mycket på de stridsuppgifter som militära grupper har. I en Svensk kontext så är 

merparten av arbetsuppgifterna inte rena stridssituationer utan majoriteten av arbetet som 

utförs består av övning och utbildning av olika slag. Det kan mycket väl vara så att i svenska 

förhållanden har meningsutbytande metoder större relevans än i Storbritannien. På grund av 

att vi har olika arbetsuppgifter och tillvägagångssätt trots att båda organisationerna är militära. 

 

En intressant aspekt är det som visas i citatet på sidan 24, när tillit inte finns. För det första är 

det skillnad på tillit till individen och till gruppen. Chefen kan till exempel känna tvivel mot 

en individ i gruppen, som citatet visar, men säg att chefen känner tillit till hela gruppen. Tillit 

är kanske snarare något kollektivt än något individuellt i kontexten försvarsmakten där 

grupparbete är en vanlig arbetsform. Samtidigt kan tillit kanske vara mer av en stämning i 

gruppen än individuella tillitskänslor för varje individuell person. Gruppen kan ta ut 

individernas sämre sidor och gruppen i sig blir den enhet som känner känslorna av tillit och 

trygghet medans individen känner av stämningen i gruppen. 

 

De informella metoderna jag har upptäckt handlar mycket om att människor samtalar med 

varandra och umgås som vanliga kollegor gör på fritiden med middagar och fester. Det har 

inte framkommit i intervjuerna något som liknar nollning så som Winslow (1999) beskriver. 

Det är inte heller troligt att det gör det med den metod jag har använt. Mina frågor har också 

kretsat kring de formella metoder som används och inte de informella. Det kan mycket väl 

vara så att de förekommer mer informella ritualer inom organisationen och det är något som 
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skulle vara intressant att undersöka vidare, vilka informella ritualer som används av grupperna 

inom Försvarsmakten. En sådan undersökning skulle dock vara mycket svår att genomföra på 

grund av att det kan vara svårt att samla in material då det är ett mycket känsligare ämne som 

undersöks. 

 

Vidare forskning på området som skulle vara intressant att göra är främst att undersöka vilken 

effekt de olika metoderna har. Hur stor påverkan har meningsbyggande metoder och hur stor 

gemenskap ger Försvarsmaktens symboler till grupper. Utan att ha genomfört någon sådan 

studie skulle jag säga att det troligen är mycket subjektivt. Det beror troligtvis helt på vilken 

person man frågar och vilka erfarenheter och utbildning som den personen har. Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur civila företag och organisationer bygger grupper. Även 

fast de inte arbetar inom samma kontext så skulle det vara intressant att titta på hur de gör. 

Frågan är om det inte är så olika, framför allt när det gäller vikten av samtalet.  

 

Den här undersökningen har kommit fram till att grupper skapas genom att organisationen och 

dess anställda genom olika metoder, professionsutövande eller meningsutbytande, försöker att 

frambringa känslan av trygghet, tillit, delaktighet, gemenskap och lojalitet bland individerna i 

en grupp. När alla dessa känslor delas av hela gruppen har en stark och fungerande grupp 

skapats. Och det är genom fortsatt arbete tillsammans och med hjälp av olika symboler som 

dessa känslor reproduceras och att gruppen hela tiden återskapas. Grupper verkar även kunna 

skapas, eller individer verkar kunna känna samhörighet till andra människor som de inte 

känner eller har arbetat med, genom att de delar samma symboler med varandra. Varför är det 

så att bara för att två personer delar samma symbol och har genomgått samma eller liknande 

umbäranden att de känner en så stark sammanhållning till varandra? Jag antar att det troligtvis 

är på grund av att intrycken som soldater och officerare kan få i arbetet är så pass starka att de 

tycker att ingen som inte har varit med om samma sak eller varit i en liknande situation kan 

förstå vad de känner på insidan. Detta skulle vara ytterligare ett område som skulle behöva 

beforskas för att förstå varför dessa symboler påverkar vissa människor så starkt. Mitt förslag 

är att en fysisk och en känslomässig upplevelse kopplas till en symbol som får representera 

upplevelsen och fungera som påminnelse för individen själv och bevis mot andra som förstår 

symbolen vad man har gått igenom. 
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