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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur officerare inom den Svenska 

Försvarsmakten upplever sin yrkesidentitet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där vi 

har använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat 

sex manliga officerare som studerar till överstelöjtnanter på Försvarshögskolan. Samtliga 

informanter valdes ut med hjälp av snöbollsurval och en av intervjuerna bestod av en 

pilotintervju. Vi har använt oss av Goffmans rollteori som teoretiskt ramverk, där Goffman 

använder sig av teatern som en metafor för att beskriva hur individer ständigt spelar olika 

roller. Dessa roller är knutna till vissa skyldigheter och rättigheter vilka utgör den sociala 

fasaden som tillhör en specifik roll. Individen använder sig därför av intrycksstyrning för att 

styra sin publiks uppfattning av individens roll och de budskap som individen försöker 

leverera. En individ som lurar sin publik i syfte att styra sin publiks uppfattning och deras 

övertygelser kallas för en cynisk individ. I våra intervjuer framkom det att officersrollen 

upplevs vara knuten till vissa förbestämda skyldigheter och krav på egenskaper tillhörande 

rollen. Detta gör att när individen går in i officersrollen så träder denne in i en förbestämd 

social fasad, innehållande de förväntningar som finns på rollen. Individen försöker även styra 

omgivningens uppfattning, genom att klä sig eller uttrycka sig på ett visst sätt för att förmedla 

ett budskap av att individen innehar en viss känsla eller egenskap. De officerare vi har 

intervjuat anser inte själva att de går in i en officersroll, men vi menar trots detta att en officer 

går in i en officersroll såväl medvetet som omedvetet. En officer intar officersrollen medvetet 

då individen ser trovärdigheten som ett krav för att passa in i officersrollen. Individen 

försöker då att spela officersrollen på ett trovärdigt sätt gentemot omgivningen för att inte bli 

ifrågasatt. Detta medför att individen själv inte erkänner att den går in i en roll, då individen 

vill bibehålla trovärdigheten för officersrollen. Officerarna intar officersrollen omedvetet då 

de spelar upp rollen upprepande gånger, vilket leder till att individen slutligen ser 

officersrollen som en del av sin identitet. De intervjuade officerarna menar dock att i och med 

införandet av den grundläggande militärutbildningen kommer förväntningarna på 

officersrollen att förändras.  

Nyckelord 

Försvarsmakten, grundläggande militärutbildning, roll, officersroll, yrkesidentitet, 

intrycksstyrning. 
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Inledning 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och styrs av regeringen och riksdagen. 

Försvarsmaktens arbetsuppgifter innefattar bl.a. att skydda Sveriges gränser samt att hjälpa till 

vid större kriser såsom t.ex. naturkatastrofer (Om Försvarsmakten). Sverige har sedan 

medeltiden haft värnplikt, vilket innebär att alla män har varit skyldiga att ta till vapen vid 

strid, för att skydda Sverige i krig (Pliktens historia). År 2010 så ersattes 

värnpliktsutbildningen av en ny frivillig grundläggande militärutbildning. Detta innebar att 

efter den 1 juli 2010 så finns det ingen pliktlag att utbilda sig om inte försvarsberedskap 

kräver det (Värnplikt). För att underlätta läsningen kommer vi i vårt arbete att använda oss av 

förkortningen GMU när vi skriver om den grundläggande militärutbildningen. 

 

Att vara yrkesofficer innebär att individen måste genomgått GMU, eller har genomfört 

värnplikt. Individen måste även ha genomfört en förberedande officersutbildning samt ha en 

utbildning som leder till officersexamen på Försvarshögskolan (Om utbildning till yrkes- och 

reservofficer).  

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till manliga officerare, som har en längre erfarenhet av 

officersyrket, och studerar på Försvarshögskolan till överstelöjtnanter. Vi anser att det är 

viktigt att dessa individer har arbetat inom Försvarsmakten under en längre tid då vi är 

intresserade av hur de upplever sin yrkesidentitet inom Försvarsmakten och hur deras 

yrkesroll förändras i och med införande av GMU. Detta gör att det krävs att de har en längre 

erfarenhet av yrket. Vi har även valt att endast inkludera män i vår studie, då fokus på ett kön 

ger oss möjligheten till en djupare förståelse. Intresset är inte att göra en jämförande studie 

mellan könen utan vi vill skapa en förståelse för hur de deltagande individerna upplever sin 

yrkesidentitet, vilket då gör det lämpligt att endast undersöka män i studien.   

 

Vår identitet skapas genom att grupper och individer integrerar och samspelar med varandra. 

Den yrkesgrupp individen tillhör har en stor betydelse då gruppen skapar en slags 

gruppidentitet för hela yrkesgruppen. Även vilket yrke en individ har och vilken enhet eller 
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grupp som denna tillhör inom organisationen har en betydelse för hur denne identifierar sig. 

Detta gör att om en individ tillhör olika enheter inom en organisation så kommer detta 

påverka både hur denna ser på sig själv och hur andra ser på individen (Aurell, 2001). Hur vi 

identifierar oss kan inte tas ur dess sammanhang då vi hela tiden identifierar oss med hjälp av 

den kontext vi befinner oss i. Hur vi upplever vår egen identitet är även starkt beroende av hur 

andra ser oss och vilken identitet de tillskriver oss. Vi har som individer delvis inflytande över 

vår egen identitet och hur den formas, men samtidigt är identiteten beroende av omgivningen. 

Då vi ständigt befinner oss i olika sammanhang är identitetskonstruktionen en ständigt 

pågående process. (Kondo, 1990; Dutton & Dukerich, 1991, du Gay, 1996; Lindgren, 

Packendorff & Wåhlin, 2001). Detta ämne är intressant då individer inom alla yrken skapar 

sig en yrkesidentitet och därför är det något som vi behöver en större förståelse för. Detta 

hjälper oss att förstå varför individen agerar som den gör i olika situationer inom sitt yrke. Vi 

har valt att studera officerare inom Försvarsmakten, då vi anser att de utgör ett exemplariskt 

exempel på en yrkesgrupp som är präglad av starka stereotypiska förväntningar på 

yrkesrollen. Det blir därför intressant att studera hur officerare själva upplever sin 

yrkesidentitet.  

 

Det finns mycket tidigare forskning inom ämnet yrkesidentitet, dock är en relativt liten del 

inriktad på yrkesidentitet inom militären. Den forskning som finns är främst genomförd i 

andra länder än Sverige. Som beskrivits ovan har Försvarsmakten genomgått en förändring 

när värnplikten togs bort och ersattes av GMU. Detta innebär att individer nu själva måste 

söka till Försvarsmakten, vilket har resulterat i att de som arbetar inom Försvarsmakten 

upplever sin yrkesidentitet som förändrad. Det vår studie bidrar med är, att ge en förståelse för 

hur sex officerare som studerar på Försvarshögskolan i Sverige upplever sin yrkesidentitet 

och förändringarna på deras yrkesroll i och med införandet av GMU.      

Syfte  

Syftet med denna kandidatatuppsats är att få en förståelse för hur officerare inom den Svenska 

Försvarsmakten upplever sin yrkesidentitet.  
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Frågeställning 

Hur upplever sig en officer inta yrkesrollen? 

 

Vilka egenskaper upplever en officer vara viktiga för sin yrkesidentitet? 

  

Hur tror en officer att yrkesrollen kommer påverkas av införandet av den grundläggande 

militärutbildningen? 

Disposition  

Uppsatsen kommer att inledas med att vi redogör för den teori vi har valt. Därefter kommer vi 

kortfattat sammanfatta den tidigare forskning som finns om ämnet identitet, vilket följs av en 

kritisk reflektion av den tidigare forskningen. I nästa avsnitt redogör vi för vår metod där vi 

beskriver vårt tillvägagångssätt, förstudie, urval, kodningsprocess, etniska överväganden, 

samt en kvalitetsbedömning. I avsnittet därefter redovisas vårt resultat samt analys av det 

empiriska materialet. Avslutningsvis följer en diskussion där vi presenterar våra slutsatser. 

Denna del behandlar även förslag till vidare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer en 

kortfattad redogörelse för den tidigare forskning som finns inom ämnet yrkesidentitet. 

Teori 

Goffmans rollteori utgör ett teoretiskt ramverk för vår studie. Denna teori kommer användas 

för att analysera hur officerare upplever sin yrkesidentitet. Vi vill förstå hur officerare 

upplever sin yrkesidentitet och hur denna förändras. Teorin blir därför lämplig då 

yrkesidentiteten kan ses som en roll som individen spelar. Vi använder oss av utvalda 

teoretiska begrepp från boken ”Jaget och maskerna”, vilka kommer presenteras nedan.    
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I ”Jaget och maskerna” diskuterar Goffman (2011) det sociala livet som utspelar sig i 

vardagen. Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv beskrivs våra vardagliga handlingar i form av 

en teaterföreställning. De handlingar en individ genomför kallas för framträdanden och de 

individer som framträdandet spelas upp för kallas för publik. De handlingsmönster som 

individen spelar upp genom sitt framträdande kallas för roll eller en rutin. Alla individer 

spelar ständigt mer eller mindre medvetet en roll. Genom dessa roller känner individer igen 

sig själv och andra. På detta vis blir rollen som individen spelar upp en mask som 

representerar den uppfattning individen har om sig själv och den roll som individen strävar 

efter att uppnå. Den sociala rollen är knuten till vissa rättigheter och skyldigheter, samt 

kopplad till en given status. Individen spelar ofta upp olika roller vid olika tillfällen beroende 

på framträdandets publik. När individen framför sin sociala roll så förväntas individen ha de 

egenskaper som rollen utgör. Detta gör att uppfattningen individen har på hur den ska bete sig 

d.v.s. den roll individen intar, styr dess framträdande. De roller som spelas upp gång på gång 

kommer med tiden att uppfattas som en del av individens personlighet och inte som 

uppspelade roller.  

 

I ett framträdande så skiljer Goffman mellan personlig fasad och fasad. Med fasad menar 

Goffman den expressiva utrustning som individen använder vid framträdandet. Fasaden utgör 

den del av framträdandet som är återkommande och förbestämd. Detta gör att publiken 

gemensamt kan skapa en definition av individens framträdande i en viss situation. Under 

individens framträdande används fasaden både medvetet och omedvetet. Den personliga 

fasaden är den del av den expressiva utrustningen som innehåller de detaljer som mer 

specifikt kan identifiera individen. Denna del hänger även samman med hur individen agerar i 

olika situationer. Den personliga fasaden bygger på personliga detaljer såsom etnicitet, kön, 

utseende, storlek, gester o.s.v. Den personliga fasaden kan delas upp i två delar, vilka är 

uppträdande och manér. Uppträdandet är den del av den personliga fasaden som fungerar för 

ögonblicket i en viss situation genom att upplysa oss om den handlande individens sociala 

status, och även vilken form av aktivitet som kommer att framföras. Manér bygger på den 

agerande individens beteende, och fungerar som en upplysning av rollen som individen skall 

använda sig av i framträdandet. Det förväntas att individens manér ska överensstämma med 

själva uppträdandet (Goffman, 2011, s.28-35).   
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Förväntningar på en roll eller ett visst framträdande inom en situation kommer vanligvis att 

likna andra förväntningar på liknande situationer. Detta gör att inom t.ex. olika serviceyrken 

så förväntas det att de anställda ska visa t.ex. kompetens. Denna förväntning stämmer dock in 

på många olika yrken och detta ger publiken en chans att skapa ett övergripande mönster av 

förväntningar på situationer som liknar varandra. Detta utgör ett stereotypiskt tänkande och 

publiken bedömer sedan den agerande aktören efter dessa breda kriterier. Detta gör att aktören 

kan använda sig av samma fasad i en mängd liknande situationer. En given social fasad 

tenderar att blir internaliserad i de fall då den kan erbjuda abstrakta och stereotypa 

förväntningar. Den givna sociala fasaden antar då en stabilitet och blir objektifierad i den mån 

att den blir en kollektiv representation av fasaden inom ett visst antal likande situationer. 

Denna fasad ser aktörerna och publiken som förbestämd och oföränderlig. Detta innebär att 

när en individ går in i en given social roll så innebär det i nästan alla fall att en fasad redan 

finns tillhörande rollen. Goffman menar då att en individ blir tvingad att upprätthålla den 

fasad som tillhör en social roll (Goffman, 2011, s.32- 35).   

 

Goffman talar om det mänskliga jaget och det socialiserade jaget. Det mänskliga jaget skulle 

kunna betraktas som en individ vars handlingar är impulsstyrda. Tillskillnad från denna 

individ finns det socialiserade jaget som framträder för en publik, denna individ har 

socialiserats in i samhällets normer och värderingar och kommer därmed styra sitt beteende 

efter de förväntningar som finns på rollen. Efter att individen har socialiserats in i samhällets 

normer och värderingar kommer individen att ha ett styrt agerande vid ett framträdande och 

inte följa impulser (Goffman, 2011, s.55).    

 

Vissa individer vill ge ett intryck för sin publik att individens roll är äkta, detta intryck 

förstärks för publiken om individen själv tror på sin egen roll och framträdande. Om individen 

själv och åhöraren tvivlar på rollen så kan personen uppfattas som cynisk, d.v.s. en individ 

som lurar sin publik med syfte till sitt eget bästa eller för samhällets bästa. Denna individ har 

som mål att styra sin publiks uppfattning och dess övertygelser i en viss situation. Den 

cyniska individen har en utmanande roll då individen måste uttrycka något som den själv vet 

inte stämmer (Goffman, 2011, s.25-28).   
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Goffman talar även om intrycksstyrning vilket innebär att den agerande försöker presentera 

att denne har de kvalifikationer som krävs för att utföra en roll. Den bild den agerande 

individen försöker förmedla för sin publik bygger ofta på att presentera sig själv utifrån ett 

fördelaktigt perspektiv. En individ måste anpassa sin intrycksstyrning till de kulturer och 

situationer som den befinner sig i vid framträdandet. Detta för att aktören vill kunna styra de 

intryck som andra får genom att inte gå utanför de ramar som en situation kräver (Goffman, 

2011). Individen måste ha ett expressivt ansvar i sina handlingar p.g.a. att många handlingar 

sker omedvetet, vilket kan ge intryck av att individen har förlorat kontroll över sitt 

framträdande. Detta kan påvisas genom att den agerande individen förlorar kontrollen över 

kroppen och t.ex. snubblar, börja stamma, knuffar någon, blir nervös o.s.v. Detta kan kallas 

för oavsiktliga gester, vilket kan leda till att den agerande individen tappar sitt eget och 

publikens förtroende. En annan form av intrycksstyrning uttycks genom individens utseende. 

Goffman menar att genom att individen t.ex. väljer att bära olika kläder vid olika tillfällen, 

leder detta till att individen sänder ut olika signaler. Dessa signaler kan övertyga eller 

ifrågasätta den roll individen vill förmedla i en viss situation och därmed kan den mask som 

individen för tillfället bär ifrågasättas (Goffman, 2011, s.51-54).  

 

Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom ämnet yrkesidentitet och vi kommer nedan kortfattat 

beskriva några utvalda studier som är relevanta för vår uppsats. Den tidigare forskning vi valt 

att använda oss av består av åtta artiklar, samtliga studier är genomförda i andra länder än 

Sverige. Sex av artiklarna behandlar yrkesidentitet inom militären och två artiklar handlar om 

yrkesidentitet inom andra organisationer. Samtliga av de sex artiklarna som behandlar 

yrkesidentitet inom militären är relevanta för vårt ämne då de behandlar hur identiteten 

formas och upplevs av individer inom militären. De två återstående artiklarna är relevanta då 

de behandlar hur själva organisationen formar yrkesidentiteten. De ger en generell bild av hur 

organisationen formar individens yrkesidentitet. Detta anser vi vara överförbart till hur 

officerare inom Försvarsmakten upplever sin yrkesidentitet, och därför har vi valt att använda 

oss av dessa artiklar i vår uppsats.      
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Griffith (2011) undersöker i sin studie hur amerikanska soldaters identifikation med 

militärenheten är relaterad till den ökade betydelsen av reservmilitärtjänster. Griffith menar 

att individer anpassar sina attityder och beteenden till de sociala sammanhang som de befinner 

sig i. Genom att förstå den kontext som en individ befinner sig i kan vi förstå deras beteende 

och även vilka krav som finns på deras beteende. Soldater inom militären anpassar och 

konstruerar sin identitet efter de förväntningar och krav som nutiden och framtiden har på 

deras yrke. Genom att förstå det sociala sammanhanget som soldater befinner sig i inom 

militären så kan vi finna de underliggande normerna och förväntningar som finns på en soldat. 

 

I en annan amerikansk studie undersöker Franke (2000) hur militärenheten formar soldaternas 

identitet. Forskaren menar på att en individ genomgår en slags självkategorisering där 

individen själv tillskriver sig en grupp som den identifierar sig med. Det blir då betydande för 

identiteten hur individen jämför sig med andra individer och hur dessa jämför individen med 

andra. Detta samspel utgör en del av identitetsprocessen. Genom att individen förs in i en 

grupp kommer denna genom socialisering lära sig de normer och beteenden som finns i 

gruppen, och göra dessa till individens egna normer och beteenden. Individen identifierar sig 

då med gruppen och vad den står för. Samtidigt jämför individen sin egen grupp med andra 

grupper, som på så vis särskiljer gruppens identitet från andra gruppers. Individer inom 

militären identifierar sig med flera så kallade referensgrupper, identiteten uppstår då av ett 

samspel av de olika grupper som individen identifierar sig med. Franke menar även att 

individer inom militären lär sig hur de ska inta den traditionella ”krigarrollen”. Militäryrket 

ger individerna en tydlig bild av vad som krävs av dem och vilka förväntningar de ska 

uppfylla. Detta är i likhet med Firing och Laberg (2012) som undersöker hur officerare i 

Norge formar sin yrkesidentitet och hur de väljer att agera när de ställs inför olika 

valmöjligheter. Yrkesidentiteten och hur de väljer att agera vid en situation kan även ha en 

förklaring i de rollförväntningar som finns på officerare. Officeraren anammar de 

stereotypiska rollförväntningarna som finns på en officer så som t.ex. att vara modig och 

risktagande vilket påverkar hur individen formar och ser på sin identitet. Individen följer 

dessa förväntningar, normer och värderingar och socialiseras på så vis in i extrema och 

förbestämda roller. Även Noon och Blyton (1997) talar om roller i deras studie om relationen 

mellan kunder och anställda på företag. De menar att vi genom att vi anpassar oss efter 

omgivningens förväntningar genomför ett känsloarbete där vi anpassar våra känslor efter vad 

som är lämpligt för omgivningen och för kunden. Kunderna har redan innan förväntningar på 
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vilket beteende som en individ inom ett visst yrke ska inneha vid bemötandet av kunden. 

Detta beteende ses av kunden som en del av tjänsten, vilket kan skapa en stark tvingande 

känsla för den som producerar tjänsten att inta denna roll. En roll som är förbestämd och som 

ingår i yrket.   

 

Woodward och Jenkings (2011) studerar hur den brittiska militären upplever sin 

yrkesidentitet, där de menar att detta kan hänvisas till de professionella kompetenskrav som 

finns på yrket, så som att vara noggrann och uthållig. De menar även att militärer ser sin 

uniform och utrustning som uttryck för sin identitet men även som ett sätt att konstruera sin 

identitet som militärer. De menar dock att bära vapen inte i sig själv bekräftar 

militäridentiteten utan att det snarare handlar om att individen ska ha kunskap och förmåga att 

korrekt använda och hantera vapnet, först då blir detta en bekräftelse på identiteten som 

militär. De menar även att det krävs en viss kroppskompetens, att en militär måste kunna 

använda sin kropp på ett korrekt sätt. De som inte använder sin kropp korrekt bidrar till att 

den militära identiteten ifrågasätts. De menar vidare att dessa kompetenser som uttrycker den 

militära identiteten är något inlärt och skapat. Individer inom militärgrupper har starka band 

till varandra som ger gruppen en stark sammanhållning, detta är kopplat till hur militärer ser 

sin kompetens och yrkeserfarenhet som en del av sin identitet. De menar att en enskild 

aktivitet som genomförs av en individ inte har betydelse för hur denne ser på sin militära 

identitet. Det är i stället det aktiviteter som utförs av flera individer som blir meningsfulla för 

identiteten. De menar även att själva aktiviteterna i sig har en stor betydelse för hur soldaterna 

ser på sin yrkesidentitet, d.v.s. sättet att vara och bete sig i specifika situationer inom 

militären. Det kan t.ex. vara under specifika ceremonier så som parader, vilket då utgör en del 

av hur de ser på sin identitet som militärer. För att förstå militärers identiteter så måste 

forskaren därför titta på hur de agerar och inte på deras personliga egenskaper.  

 

Detta kan knytas an till Landes (2007) fältstudie vilken undersöker betydelsen av ”att andas 

som en soldat”. Forskaren menar att hanteringen av kroppen är mycket viktig för den militära 

identiteten. Forskaren talar om hur kroppen används som ett redskap för att uttrycka de 

internaliserade normer, värderingar och övertygelser som är avgörande för 

identitetsskapandet. Lande skriver även om att handlingar inom militären ska ske i harmoni 

med varandra, t.ex. när en militär trupp marscherar så skall de utföra denna handling i samma 

takt. Om en individ utför en handling fel leder detta till att sammanhållningen i den sociala 
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interaktionen misslyckas och då uppstår förvirring för soldaterna (Schutz, 1964, refererat i 

Lande, 2007). Lande (2007) menar genom att soldater lär sig det förväntade beteendet inom 

militären så skapar de en gemensam kroppslig konsensus som ger en moralisk gemenskap och 

tillhörighet inom gruppen. När en soldat lär sig de förväntade beteenden som finns inom 

militären har han lärt sig att ”andas som en soldat”.    

  

Shamir, Zakay m.fl. (2006) undersöker vilken betydelse en ledare inom den israeliska 

militären har för hur gruppmedlemmarna ser på sin sociala identitet. Studien visar att ledarens 

beteende är starkt kopplad till hur medlemmarna i gruppen identifierar sig själva. Individer 

inom militären identifierar sig även med själva organisationen och vad den står för, d.v.s. 

enhetens mål om effektivitet, disciplin och styrka. Soldaternas identitet blir en produkt av en 

sammanslagning av vad organisationen står för och deras ledares beteende. Utifrån 

organisationens gemensamma mål skapar soldater inom militären en kollektiv gruppidentitet 

som blir gemensam för gruppen. I en studie som är gjord av Ashforth och Mael (1989) 

undersöker de hur individer formar sin sociala identitet utifrån den organisation de arbetar 

inom. En grupp delar ofta en gemensam kultur, beteenden och normer som är gemensamma 

för gruppens deltagare och detta ger gruppen en unik gruppidentitet. På detta sätt särskiljs 

gruppen från andra grupper och gruppen identifierar sig som unik genom specifika 

symboliska artefakter för gruppen. Dessa artefakter består av en manifestation av gruppens 

gemensamt delade kultur. Medlemmarna i gruppen identifierar sig med det beteende och det 

normer som är unika för gruppen och skiljer på så vis på sin egen grupp och andra grupper. 

Firing och Laberg (2012) menar i likhet med detta att individen jämför de värderingar, 

förväntningar och beteenden som en grupp har för att hitta likheter hos individen själv. 

Individen kommer att se sig själv som en del av en grupp om gruppens beteenden liknar 

individens eget beteende och skiljer sig från andra grupper. Detta betyder inte alltid att 

individen har samma värderingar, förväntningar och beteende som gruppen och detta leder då 

till att individen anpassar sitt beteende för att passa in i gruppen. I undersökningen av hur 

officerare agerar när de ställs inför ett handlingsval, visade det sig att anledningen bakom 

varför många valde att handla på ett visst sätt var för att de gjorde det för gruppen. Officerare 

identifierar sig med gruppen de tillhör inom militären och på så vis socialiseras de in i ett 

förväntat beteende. En officer som är osäker på sitt beteende kommer att välja att kategorisera 

sig till den grupp individen tillhör och anamma det beteende som tillhör gruppen genom att 
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jämföra vad de andra i gruppen skulle gjort i en liknande situation. Detta i syfte för att minska 

känslan av osäkerhet vid ett handlingsval.  

Kritisk reflektion 

Något som skulle kunna kritiseras är att vi har använt oss av Ashforth och Maels studie samt 

Noon och Blytons studie. Detta eftersom dessa studier inte berör yrkesidentitet inom 

militären, utan resonerar kring yrkesidentiteten inom organisationer och företag. Detta ser vi 

inte som ett problem då dessa studier blir relevanta för vår uppsats i den bemärkelse att de 

beskriver hur omgivningen påverkar hur individen upplever yrkesidentiteten. Vi ser därför att 

detta är överförbart till vår studie, då de pratar om organisationer och företag i allmänhet.  

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt, förstudie, urval, kodningsprocess, etiska 

övervägande och vi avslutar detta avsnitt med en diskussion kring studiens kvalitet.  

Tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning. Den datainsamlingsmetod som vi har 

använt oss av för att besvara våra frågeställningar är semistrukturerade intervjuer. Vi har 

använt oss av denna datainsamlingsmetod för att få reda på hur en officer upplever sin 

yrkesidentitet inom Försvarsmakten. Semistrukturerade intervjuer ger frihet i intervjufrågorna 

och intervjupersonen möjlighet att svara på sitt eget sätt. Semistrukturerade intervjuer gör 

intervjuprocessen flexibel och fokus läggs på att fånga intervjupersonernas perspektiv samt 

hur intervjupersonen upplever, förklarar och förstår det fenomen som studeras (Bryman, 

2011). Då uppsatsens syfte är att undersöka officerares upplevelser av deras yrkesidentitet, är 

semistrukturerade intervjuer lämpligt då det ger oss möjlighet att komma åt individernas egna 

upplevelser. Detta ger oss samtidigt en bra förutsättning för att föra in de deltagande 

individerna på de teman som vi är intresserad av. Samtliga sex intervjuer genomfördes i 

lokaler på Försvarshögskolan. Intervjuerna tog mellan 30-80 minuter, där varje deltagande 
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intervjuades en gång. Vi intervjuade tre intervjupersoner vardera, där samtliga intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas.  

Förstudie 

Pilotstudier är att föredra då detta ger forskaren en möjlighet att säkerställa att de 

intervjufrågor som ska användas fungerar korrekt. Det kan t.ex. finnas frågor som är 

svårförstådda, vilka då kan upptäckas genom en pilotintervju. Genom en pilotstudie får 

forskaren möjlighet att korrigera de frågor som är dåligt formulerade, men även möjlighet att 

kontrollera frågornas ordningsföljd (Bryman, 2011). Vi valde att genomföra en pilotintervju 

för att kontrollera kvaliteten i våra frågor, och för att ha möjlighet att i efterhand ta bort eller 

lägga till frågor. Efter att vi genomförde vår pilotintervju fann vi att de intervjufrågor vi valt 

fungerade bra. Vi valde dock att lägga till ytterligare följdfrågor till några av de bredare 

frågorna för att få ett mer djupgående och uttömmande svar på dem.       

Urval 

Den urvalsmetod vi har använt oss av är snöbollsurval vilket är ett slags bekvämlighetsurval. 

Denna urvalsmetod innebär att forskaren tar kontakt med ett fåtal relevanta individer för 

studien och utifrån dessa får kontakt med ytterligare respondenter. För att få tillträde till fältet 

kan forskaren använda sig av en kontakt, bestående av en eller flera individer som befinner 

sig inom det fält som forskaren vill studera. Dessa individer ger forskaren tillgång till andra 

individer som kan delta i studien (Bryman, 2011). Denna urvalsmetod var att föredra då vi 

fick kontakt med en officer som studerar på Försvarshögskolan genom vår handledare. 

Officeraren hjälpte oss sedan att få kontakt med andra officerare till studien, där sex av sju 

officerare valde att ställa upp på intervjun. 

 

Vårt urval består av sex officerare som studerar på Försvarshögskolan till Överstelöjtnanter, 

alla deltagare i vårt urval är män och är mellan åldrarna 37-43. Vi valde att avgränsa oss till 

officerare då de utgör en mer specifik grupp och till individer som har arbetat inom 

Försvarsmakten under en längre tid. Våra intervjupersoner har därmed minst 15-års 

tjänstgöring som officerare. Vi är intresserade av officerares upplevelser av sin yrkesidentitet 

och hur denna har förändrats i och med införandet av GMU, vilket kräver att de har en viss 
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erfarenhet av yrket. Vi har valt att begränsa vårt urval till sex intervjupersoner då detta ger oss 

möjligheten till en djupare analys av varje enskild individs upplevelser av yrkesidentiteten.  

Kodningsprocessen 

Genom att forskaren spelar in intervjuerna möjliggörs en mer detaljerad analys. Detta beror på 

att forskare lättare kan gå igenom intervjumaterialet för att lyssna på intervjupersonernas svar. 

En annan fördel med att spela in intervjuerna är att forskaren genom detta inte blir distraherad 

av att föra anteckningar, utan kan vara uppmärksam på det intervjupersonen för fram. Detta 

ger forskaren tillfälle att följa upp relevanta åsikter som intervjupersonen säger i intervjun. En 

nackdel med denna metod är att den är tidskrävande, då det tar lång tid att transkribera en 

intervju. En annan nackdel kan vara att intervjupersonerna omedvetet och medvetet påverkas 

av att de blir inspelade vilket kan göra så att svaren inte blir verklighetstrogna (Bryman, 

2011). Vi valde att spela in varje intervjuperson samt att transkribera intervjumaterialet 

ordagrant. Den tid som användes för att transkribera intervjuerna var inte ett problem, och vi 

tror inte att intervjupersonerna har påverkats i någon större utsträckning av inspelningen. Vi 

valde att spela in intervjuerna för att det underlättar i analysen och kodningsprocessen, 

inspelade intervjuer gav oss även bättre möjlighet att använda citat i vårt analys- och 

resultatavsnitt. Då vi intervjuade tre personer vardera underlättade det även att vi hade spelat 

in intervjuerna, då vi enkelt kunde ta del av varandras transkriberade intervjumaterial. Detta 

valde vi även för att kunna fokusera på vad intervjupersonen sade och på så vis kunna ställa 

relevanta följdfrågor.  

 

En deduktiv ansats innebär att forskaren redan vid studiens början har ett antal teoretiska 

överväganden som berör det ämne som ska studeras (Bryman, 2011). Teori i en studie 

används då främst som ett redskap som under genomförandet av studien guidar forskaren i 

rätt riktning och hjälper forskaren med vad fokus ska ligga (Aspers, 2007). Vår studie har en 

deduktiv ansats då vi redan från början har haft en teori i åtanke. Detta har hjälp oss att 

formulera relevanta frågor till intervjuerna och har även fungerat som en riktlinje för 

kodningsprocessen och vad som är relevant i det datamaterial som vi fått fram.  

 

Aspers (2007) menar att marginalmetoden är en lämplig kodningsmetod vid mindre projekt. 

Denna kodningsmetod innebär att forskaren gör markeringar i marginalen bestående av olika 
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färger på det utskrivna materialet, och dessa utgör då olika koder. Forskaren skapar ett 

kodschema av samtliga koder, vilket även innehålla kodanvisningar över vad som ska ingå i 

koden. Det kodade materialet ska sedan analyseras utifrån vald analysmetod. Ritchie och 

Lewis (2003) talar om den tematiska analysen som innebär att forskaren skapar ett 

övergripande index, bestående av centrala teman samt subteman. Dessa teman och subteman 

framkommer genom att forskaren noggrant flera gånger går igenom det materialet som 

utvunnits i studien för att hitta återkommande uttalanden. Dessa återkommande och 

gemensamma uttalanden blir de centrala teman samt subteman för studien.  

 

Eftersom kandidatuppsatsen är ett mindre projekt under tidspress har vi valt att använda 

marginalmetoden för att koda. Med vår teori i åtanke började vi koda rad för rad, för att skapa 

övergripande teman som bestod av de återkommande svaren. Dessa teman blev slutligen: 

förväntningar på yrkesidentiteten, val av yrke, påverkan av GMU, egenskaper, 

intrycksstyrning och roller. Efter kodningen av materialet tog vi bort temat ”val av yrke”, då 

detta inte längre förföll relevant. Därefter gjordes en tematisk analys, denna analysmetod blir 

lämplig då den ger oss möjlighet att lättare kunna urskilja vad var och en av 

intervjupersonerna svarade, samt vilka likheter och skillnader som framkom under 

intervjuerna. Detta medförde att vi på ett enkelt sätt kunde jämföra officerarnas upplevelser av 

deras yrkesidentitet. Analysprocessen innebar att vi utifrån de koder vi fått fram skapade 

övergripande centrala teman och under dessa teman även subteman. Dessa teman bestod av 

återkommande gemensamma uttalanden intervjuerna resulterade i, och utifrån dessa teman 

analyserade vi sedan vårt material.      

Etiska överväganden 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som finns. 

Det finns ett antal etiska krav som ställs på forskning och några av dessa kommer vi diskutera 

kring nedan. Informationskravet uppfylls genom att de deltagande upplyses om hur studien 

skall genomföras. Forskaren informerar de deltagande om studiens syfte samt att deltagandet 

är frivilligt, vilket även samtyckeskravet bygger på. (Bryman, 2011). Vi har uppfyllt 

informationskravet och samtyckeskravet, då vi har informerat samtliga informanter via e-post 

om studiens syfte, dess ingående moment och att deltagandet är frivilligt.  
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga uppgifter ska hållas konfidentiella 

och skyddas från obehöriga personer. Detta för oss även in på nyttjandekravet som bygger på 

att allt insamlat datamaterial endast får nyttjas för forskningens syfte (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är uppfyllda då samtliga intervjupersoner har 

varit anonyma och datamaterialet kommer endast användas för forskningens ändamål. 

Kvalitetsbedömning   

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier inom kvantitativa studier, dock är dessa kriterier 

mindre relevanta inom kvalitativa studier. Validitet berör aspekten av huruvida de indikatorer 

som skapats för att mäta ett visst begrepp verkligen mäter det begreppet. Inom kvalitativ 

forskning är inte validiteten av så stor betydelse då det främsta syftet inte är mätning. 

Reliabilitet innebär frågor rörande om de mått och mättningar som gjorts är pålitliga och 

överensstämmande (Bryman, 2011). Vi kommer nedan att reflektera över vår studies validitet 

och reliabilitet genom att använda oss av begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. Då dessa är av relevans i en kvalitativ studie. 

 

Trovärdigheten handlar om det finns en överenstämmelse mellan de datamaterial som 

forskaren fått fram och de teoretiska idéer som forskaren sedan utvecklar. Även deltagarna 

som varit med i studien måste bekräfta att de resultat som forskaren fått fram överensstämmer 

med verkligheten (Bryman, 2011). Trovärdigheten är relativt hög i vår studie då vi tydligt 

kopplar teori med empirin. Dock kan trovärdigheten i vår studie påverkats, av att vi inte haft 

möjlighet att bekräfta om de resultat vi kommit fram till stämmer överens med vad våra 

intervjupersoner själva anser.       

 

Överförbarhet handlar om resultaten av studien kan generaliseras till andra situationer och 

sociala miljöer. För att detta ska bli möjligt måste forskaren gör en detaljerad beskrivning av 

den kultur forskaren studerar (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Bryman, 2011). Vår studie 

har brister när det gäller överförbarheten. Detta beror på att vi inte fokuserat på att ge 

detaljerade beskrivningar av omgivningen och kontexten. Vi har valt att endast inkludera 

officerare som studerar till överstelöjtnant och ett urval bestående av ett fåtal individer som 

valts ut genom ett snöbollsurval. Dessa val medför att vi inte har någon generaliserbarhet i vår 

studie. Vi ser dock inte detta som ett problem då vårt syfte med denna studie är att få en bättre 
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förståelse för hur dessa officerare upplever sin yrkesidentitet, och inte att generalisera till 

andra situationer och sociala miljöer.  

 

Pålitlighet innebär att forskaren måste beskriva samtliga delar av forskningsprocessen: 

problemformulering, urval, fältanteckningar, intervjuskrifter och beslut som berör analys och 

empirin m.m. (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Bryman, 2011). Då vi genomgående i 

kandidatuppsatsens samtliga delar har beskrivit våra val, ger detta andra forskare möjlighet att 

kontrollera pålitligheten i vår studie.   

 

För att det ska finnas möjlighet att styrka och konfirmera resultat och de slutsatser som dragits 

i en studie måste det vara uppenbart att inte forskaren har påverkats av sina personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Bryman, 

2011). Möjligheten att styrka och konfirmera slutsatser kan vara en brist i vår studie då vi 

redan från början har utgått från en teori. Detta kan ha påverkat vårt resultat då detta gjort oss 

mindre objektiva. Detta kan ha bidragit till att vi möjligtvis kan ha missat delar av resultatet 

som inte var relevant för vår teori, men som eventuellt hade kunna varit relevanta för studien 

ändå. Vi anser dock att detta är ett problem som är näst intill oundvikligt i de fall en 

undersökning görs där teorin används som ramverk.           

Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi kommit fram till i vår studie, samt 

anlysera och koppla detta till vår valda teori. 

Förväntningar och egenskaper 

Samtliga intervjupersoner upplever att det finns specifika krav på dem inom officersyrket. 

Kraven består av olika förmågor knutna till yrkesrollen. De egenskaper som 

intervjupersonerna anser vara viktigast för officersyrket är bl.a. att individen ska vara en 

lagspelare, ha föregångsmannaskap, vara trovärdig, öppen, ansvarstagande, ärlig, förberedd, 
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målmedveten, ge resultat och vara lojal mot sina arbetskamrater samt mot organisationen. 

Följande citat exemplifierar några av de egenskaper som intervjupersonerna själva anser vara 

viktigast för sitt yrke.  

 

”Att du inte kör över någon utan måste vara rakryggad och uppriktig i ditt sätt att 

gå från att du fått uppgiften till att du löst den, och på så sätt kan vara en bra 

lagspelare och integrera med andra. Så väl förberedd och kunnig i det du gör, 

målveten och vet vart du ska och varför, vad de tjänar till för större syfte.”        

 

”Det är viktigt att vara rak och ärlig och ha ett föregångsmannaskap, att man gör 

så man vill att andra ska göra. …jag kan inte stå och peka, att ni ska göra hundra 

armhävningar och springa så här lågt på den tiden och så kan jag inte göra det 

själv, allting bygger på att man kan på nått sätt rättfärdiga det som ska göras.”  

 

Den sociala rollen är knuten till vissa rättigheter och skyldigheter, vilket gör att individen som 

framför rollen måste inneha vissa egenskaper som är tillhörande rollen (Goffman, 2011). 

Detta kan kopplas till de egenskaper som intervjupersonerna anser vara viktiga inom 

officersyrket. De talar om egenskaperna som att det skulle vara krav och måsten, detta tolkar 

vi som att en officersroll skulle vara knuten till olika rättigheter och skyldigheter. Individen 

som innehar en viss roll har krav på sig att inneha vissa specifika egenskaper som tillhör 

rollen. En av intervjupersonerna uttryckte sig på följande sätt.  

 

“Passar man inte in i mallen då kanske man inte passar som officer.” 

 

Även detta citat kan vi koppla till att individen förväntas att inneha de egenskaper som rollen 

kräver. Vi tolkar det som att intervjupersonen anser att sin yrkesroll har en mall som 

innehåller ett visst antal egenskaper som förväntas och krävs av officersyrket, och att en 

individ som inte håller sig inom ramarna för mallen inte är lämplig som officer. Denna mall 

innehåller en samling av förbestämda egenskaper som är knutna till officersrollen.   

 



 

 17 

När en individ går in i en given social roll så innebär detta i de flesta fall att det redan innan 

finns en fasad tillhörande rollen. Det kan finnas en eller flera förbestämda fasader tillhörande 

en roll och individen måste då välja en av dessa. När en fasad är vald så tvingas individen att 

upprätthålla de krav som fasaden innebär (Goffman, 2011). Detta kan även här kopplas till de 

måsten och krav som finns på de egenskaper som officersyrket kräver. De talar om dessa 

måsten och krav som något objektivt och tvingande för att passa in i mallen som officer. Vissa 

intervjupersoner talar även om att de succesivt växer in i ledarskapsrollen genom att lära sig 

de förmågor som krävs för yrket. Detta tolkar vi även här som att det finns en förbestämd mall 

med förväntningar på hur en officer ska vara, där individen lär sig med tiden att anpassa sig 

för att passa in innanför ramens kanter.     

Intrycksstyrning  

Goffman (2011) skriver om intrycksstyrning vilket innebär att individen försöker uttrycka att 

den har de förutsättningar som en social roll kräver. Individen försöker medvetet att styra sin 

publiks intryck genom att anpassa sig efter den omgivning individen befinner sig i vid 

framträdandet. Individen agerar genom att spela ut en viss känsla eller liknande och styr på så 

vis sin publiks intryck av individen. Goffman (2011) talar även om en cynisk individ som 

lurar sin publik med syfte till sitt eget eller för samhällets bästa. Individens mål är att styra sin 

publiks uppfattning och övertygelser i en viss situation. Detta gör individen medvetet genom 

att uttrycka något som individen vet inte stämmer. 

 

Nedan följer två citat av två intervjupersoner som vi tolkar har inslag av intrycksstyrning och 

den cyniska individen. 

   

”…ett fast uppträdande döljer oceaner av osäkerhet. Så verkar du tro på dig själv 

men att du kanske är skakig som ett asplöv i din uppfattning inombords, men verkar 

du säker och trygg, så här är det, då är det så det kommer tas emot.” 

 

”…en av officerrollerna är ju att vara skådespelare…man låtsats vara mer stressad 

än man är i en övning eller spelar att man är säkrare än vad man egentligen är, 

detta har man nytta av när man är ute i krig.…chefen måste utstråla att han är fast, 
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nån man kan luta sig på, det går inte att stressa upp sig och irra runt när det börjar 

bli mycket.”  

 

Båda dessa citat visar tydligt på att dessa två officerare menar att de inom sitt yrke tvingas att 

uttrycka känslor utåt som inte stämmer med de känslor som de har inombords. I det första 

citatet beskriver intervjupersonen hur en individ genom ett fast uppträdande kan dölja sin 

osäkerhet. Hur individen uppträder är avgörande för vad omgivningen kommer få för intryck 

av personen ifråga. I det andra citatet talar även intervjupersonen om att officersrollerna 

innebär att vara skådespelare. Det handlar om att låtsas eller spela ut en känsla, som 

egentligen inte är förenlig med de känslor som individen faktiskt känner inombords. Vi 

uppfattar dessa citat som att officerare använder sig av intrycksstyrning då de beskriver att de 

inom vissa situationer i yrket måste spela och uttrycka känslor utåt som de egentligen inte 

känner. Det här tolkar vi som att de använder sig av intrycksstyrning för att styra deras 

kollegors intryck av individen själv men också av situationen. Individen använder sig då av 

intrycksstyrning för att övertyga sina soldater, och för att skapa ett förtroende att det han säger 

är det som är lämpligast.  

 

Vi kan även koppla detta till den cyniska individen, då denna individ lurar sin publik 

(Goffman, 2011). Vi tolkar det som att en individ som medvetet använder sig av 

intrycksstyrning till viss del kan tolkas som en cynisk individ. Individen lurar sina 

medarbetare genom att uttrycka vissa känslor som egentligen inte är sanna, dock i syfte för 

sina kollegors eget bästa. I det första citatet talar intervjupersonen om att en officer genom ett 

fastuppträdande kan dölja sin osäkerhet. I det andra citatet nämner intervjupersonen att han 

låtsas och spelar säkrare än vad han egentligen är. Båda dessa citat antyder att individen till 

viss del lurar sina soldater då de använder intrycksstyrning för att förmedla en viss känsla 

passande för situationen. Vi tolkar därför detta som att intervjupersonerna visar vissa aspekter 

av den cyniska individen, då de medvetet försöker styra deras medarbetares uppfattningar och 

övertygelse i olika situationer.  

 

En form av intrycksstyrning sker genom vilka kläder vi bär i olika situationer. Genom att 

individen klär sig olika beroende på situationen så sänder det ut olika signaler, och publikens 

intryck styrs utifrån detta. Dessa signaler kan övertyga eller ifrågasätta framträdandet 
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(Goffman, 2011). Nedan framförs ett citat vilket påvisar uniformens betydelse inom 

officersyrket.  

 

”…hur man ser ut, uniform, att man har ordning och reda, putsade skor, ren och hel 

uniform och så vidare. Det liksom bidrar ju också till hur man uppfattas, helheten 

om man uppfattas bättre eller sämre.…hur man klär sig påverkar ju hur de tar emot 

meddelandet.”  

 

I ovanstående citat påpekar intervjupersonen att klädseln är en del av helhetsintrycket och 

påverkar hur omgivningen tar emot de meddelanden som individen försöker förmedla. Vi 

tolkar det som att kläderna som en individ bär på sin arbetsplats är en del av hur de vill 

förmedla ett intryck av sin roll. Vi anser att detta citat kan kopplas till det Goffman talar om, 

då uniformen i detta fall används för att sända ut olika signaler och på så viss styra soldaternas 

intryck av officeraren. Vi tolkar att detta citat visar på att intervjupersonerna medvetet 

använder sig av intrycksstyrning genom sin klädsel. De själva påpekar betydelsen av att t.ex. 

ha en hel och ren uniform när det gäller vilket intryck som individen förmedlar till sin 

omgivning. Ytterligare ett citat som styrker detta presenteras nedan. 

 

”…du kan inte komma ut och vara slafsigt klädd för då kommer folk att säga, aha 

var är det där för officerare, det kommer påverka hur du uppfattas.…men om du 

förmedlar, a mm du ser bra ut, då börjar du på en bra nivå. Det är teater!”  

 

I citatet talar intervjupersonen om att uniformen är en del av en teater. Detta citat tyder även 

på att de signaler som uniformen sänder ut kan påverka om det som individen vill uttrycka 

kommer att ifrågasättas eller övertyga omgivningen. Detta ser vi tydligt i citatet då vi tolkar 

att om en officer klär sig slafsigt kommer denne att ifrågasättas, samt det budskap som 

individen vill förmedla. Vi tolkar även att när intervjupersonen talar om folk innefattar detta 

både individer inom det civila och militären. Detta skulle kunna tyda på att en officer 

använder sig av intrycksstyrning både för att styra sina kollegors uppfattning och även 

omgivningen, såsom civila individer. Uniformen skulle därför kunna anses ha ett symboliskt 

värde för en officer. Följande citat exemplifierar detta. 

 



 

 20 

”…när du väl tar på den spräckliga uniformen då presenterar du någonting, man är 

någon, man har ett symbolvärde.” 

 

I citatet talar intervjupersonen om att uniformen får ett symboliskt värde och förmedlar ett 

budskap utåt. Även här kan vi dra slutsatsen att, hur en officer klär sig har en stor betydelse 

för om de ska ha möjlighet att styra omgivningens intryck och övertyga dem att tro på de 

budskap som individen vill förmedla.        

 

Intrycksstyrning av alla dess slag har även en stark koppling med det Goffman kallar den 

personliga fasadens två delar, vilka är manér och uppträdande. Uppträdandet handlar om den 

aktivitet som genomförs medan manér syftar till den agerande individens beteende och 

upplyser på så viss publiken om vilken roll den agerande förväntas spela. Det är förväntat att 

det ska finnas en bekräftande överensstämmelse mellan manér och uppträdandet (Goffman, 

2011). Vi anser att mycket av intrycksstyrning handlar om att manér och uppträdandet ska 

överensstämma med varandra. I citatet nedan talar intervjupersonen om en situation där manér 

och uppträdandet inte stämmer överens med varandra.   

 

”…om man står och utstråla nån form av rädsla med kroppsspråket och säger nått 

annat, då blir det fel, det är ju en del av helheten.”    

 

I detta citat menar intervjupersonen att om känslan en officer utstrålar inte stämmer in med 

dess agerande så blir det fel. Detta kopplar vi till att utstrålningen av rädsla här representerar 

individens manér och att vad individen sedan säger, d.v.s. hur denne agerar, är uppträdandet. 

Vi tolkar det som intervjupersonen talar om att manér måste överensstämma med 

uppträdandet annars blir det missvisande.  

Förväntningar på GMU 

Samtliga intervjupersoner talar om att avskaffandet av värnplikten och införandet av GMU 

inte har påverkat officerarna så mycket i dagens läge, dock tror de att detta kommer leda till 

förändringar i framtiden. Flera av intervjupersonerna talar om hur officersrollen har och 

kommer att förändras av införandet av GMU. Några av intervjupersonerna menar att när 
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värnplikt rådde så var rollen som officer och soldat mer skilda från varandra. Det fanns då en 

tydlig skillnad mellan de som var soldater och officerare, d.v.s. icke-anställda och anställda 

inom Försvarsmakten. Intervjupersonerna tror att införandet av GMU kommer skapa en 

starkare vi-känsla, då avstånd mellan rollerna blir mindre, detta är på grund av att både 

officerare och soldater nu är anställda inom Försvarsmakten. En annan anledning till att 

avståndet kommer att minska mellan rollerna är att många som förr genomförde värnplikten 

hoppade av efter att de fullföljt sin plikt, tillskillnad från individer idag som frivilligt söker sig 

till Försvarsmakten. Detta tror intervjupersonerna kommer att ge en mer långvarig relation 

mellan officer och soldat, vilket då kommer skapa en starkare samhörighet. Några av 

intervjupersonerna tar upp att kraven på officersrollen kommer att bli större, bl.a. för att en 

officer nu måste utbilda soldater i flera år tillskillnad från förr, då utbildningen varade under 

cirka ett år. Följande citat beskriver hur två officerare upplever rollförändringen som har skett 

i och med införandet av GMU.  

 

”Vi ställer mycket högre krav på en officer.…vissa upplever en känsla av att inte 

räcka till för att inte ha tillräckligt med kompetens.”  

 

”…det är helt annorlunda när det är värnplikt. Då fanns det en känsla när det var 

en plikt att man gjorde någonting för landet. Men de flesta som kommer nu har inte 

den känslan, utan nu gör man det snarare för det personliga äventyret. Man vill 

utbilda sig. Testa vad det är, kanske åka på en insats. Sen har man nog i bakhuvet 

att göra någonting annat.” 

 

En social roll innehåller vissa rättigheter och skyldigheter som är kopplade till rollen, 

individen som framför en social roll förväntas inneha de egenskaper som är knutna till rollen 

(Goffman, 2011). Den rollförändring som intervjupersonerna upplevt och tror sig komma 

uppleva kan vi koppla till att en roll är knuten till vissa skyldigheter. Införandet av GMU har 

medfört att officersrollen förändrats och därmed även dess skyldigheter. I det första citatet 

ovan så beskriver intervjupersonen att kraven har blivit större, individen menar att införandet 

av GMU innebär att officerarna måste ha en bredare kompetens än vad som krävts innan. 

Detta tolkar vi som att det finns vissa förväntningar och skyldigheter som är knutna till en roll 

och i detta fall så upplever de individerna som inte kan leva upp till kraven att de inte räcker 

till. Vi kopplar även detta till att de förväntningarna som är knutna till officersrollen har 
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förändrats. I det andra citatet kan vi tolka att individer under värnplikten byggde upp en 

pliktkänsla för landet och på så vis skapade en yrkesroll. Även detta visar på att rollerna 

kommer att förändras, då individer som söker sig till Försvarsmakten inte längre gör det med 

samma inställning och attityd. Vi tolkar det som att det blir en skillnad på rollen då individen 

inte längre är tvingad att genomföra en militärutbildning. I och med införandet av GMU så 

söker sig individen frivilligt till Försvarsmakten, detta medför att variationen på individerna 

kommer vara mindre än när värnplikt rådde. Detta kommer påverka de förväntningar och 

skyldigheter det finns på rollerna inom Försvarsmakten. 

 

Det socialiserade jaget har socialiserats in i samhällets normer och värderingar och kommer 

därmed styra sitt beteende efter de förväntningar som finns på rollen (Goffman, 2011). Vi kan 

koppla detta till ovanstående citat eftersom när samhällets normer och värderingar förändras 

så förändras även organisationen, vilket i sin tur leder till att officerare förändrar sin yrkesroll. 

Detta sker genom en socialiseringsprocess då individer inom Försvarsmakten socialiseras in i 

de normer och värderingar som organisationen innehåller, dessa normer och värderingar blir 

då till grund för vilka förväntningar som finns på officersrollen. Om organisationens normer 

och värderingar förändras leder detta till att förväntningarna på officersrollen förändras, 

genom detta förändras och skapas en ny officersroll. I båda citaten tolkar vi det som att 

officersyrket kommer att påverkas av att värnplikten har ersatts av GMU, då de kommer att 

tvingas att ändra sin yrkesroll. Den yrkesroll som våra intervjupersoner socialiserades in i 

kommer att ändras i och med att kraven och förväntningarna på officersrollen kommer att 

förändras. Detta leder i sin tur till att de socialiseras in i den nya officersrollen.  

 

En given social fasad tenderar att bli internaliserad av individer i den mån att den kan ge 

abstrakta förväntningar. På detta vis blir fasaden en kollektiv representation och något som 

ses som naturgivet och oföränderligt (Goffman, 2011). Det skulle kunna tolkas som att 

införandet av GMU är en början på en internaliseringsprocess av nya abstrakta förväntningar 

och normer på officersyrket. Den fas som officerare går igenom nu innebär att de socialiseras 

in i organisationens nya normer och förväntningar på officersroller. I och med denna process 

så har officerare börjat skapa en ny kollektiv representation av vad officerfasaden innebär.   
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Några av intervjupersonerna anser att en negativ aspekt av införandet av GMU är att 

värnplikten medförde att mycket duktiga individer hamnade inom Försvarsmakten, som 

annars hade valt andra inriktningar. Nedan presenteras ett citat som visar på detta. 

 

”De som förut gjorde värnplikten, som skulle blir läkare, advokater, duktiga 

människor som egentligen inte skulle bli soldater utan göra nått annat. …de kommer 

inte söka sig till Försvarsmakten nu, sen kommer de var de som kanske inte får 

något annat jobb, såna som vill tillhöra Försvarsmakten av fel anledning, såna som 

tycker det är fränt med vapen, nån parallell nytta.” 

 

Intervjupersonen talar om att en individ kan vilja tillhöra Försvarsmakten av fel anledning, 

detta tolkar vi som att det finns vissa skyldigheter på en social roll. Att det finns rätt och fel 

anledningar till att vilja tillhöra Försvarsmakten, tyder på att det finns vissa förväntningar på 

beteendet och egenskaper för de individer som väljer att arbeta inom Försvarsmakten. Vi 

tolkar det som vi har beskrivit ovan, att det finns en mall för den sociala rollen som officer. 

Denna mall innehåller krav på ett visst beteende och egenskaper som en individ måste 

uppfylla för att anses vara lämplig för rollen.   

Intagandet av rollen medvetet och omedvetet 

I de resonemang vi framfört hittills tolkar vi det som att samtliga officerare går in i en roll i 

sitt arbete. Många intervjupersoner uttrycker att de går in i en roll. Följande citat förstärker 

vårt resonemang. 

 

“Så jag tycker att vi är väldigt duktiga på att klä på oss de olika rollerna vi har 

liksom i olika tillfällen.” 

 

I detta citat anser vi att det blir tydligt att en officer intar en roll på sin arbetsplats. Då 

intervjupersonen talar om att de är duktiga att ”klä på” sig olika roller vid olika tillfällen. I 

detta citat blir det därför tydligt att intervjupersonen går in i olika roller vid olika tillfällen. 

Många intervjupersoner har dock motsägande argument där de anser att de inte går in i en roll 

på sin arbetsplats. Nedan följer två citat som exemplifierar detta. 
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”Jag är mig själv hela tiden, men det handlar om att förstärka eller förskjuta visa 

delar av en själv. Så man går ju inte runt och låtsas vara någon annan...” 

 

”…du måste vara tydlig, du kan inte ta på dig en roll som du spelar eller på något 

sätt framställa dig själv eller din insats som bättre än vad som är fallet.” 

 

Dessa citat visar på att intervjupersonerna inte upplever att de går in i en roll som officerare, 

då de anser att de är sig själva när de arbetar.  

 

Individen spelar ständigt en roll som sker mer eller mindre medvetet. Roller som spelas upp 

flera gånger kommer med tiden att betraktas som en del av individens personlighet (Goffman, 

2011). Intervjupersonerna upplever inte själva att det går in i en roll. Det som blir 

anmärkningsvärt är att samma intervjupersoner som uttrycker att de inte går in i en roll, 

samtidigt antyder att officersrollen handlar om att ”klä på sig olika roller”. Detta skulle kunna 

tolkas som att intervjupersonerna inte är medvetna om att de går in i en roll, medan i andra 

situationer skulle detta kunna tolkas som att det sker medvetet. Att de medvetet går in i en 

officersroll skulle kunna förklaras av att intervjupersonerna lägger stor vikt vid att vara 

trovärdiga, vilket följande citat påvisar.  

 

”…om jag inte återspeglar trovärdighet för den ordern jag ger, eller för de jag 

säger till alla anställda soldater om jag inte verkar tro på det, är säker på att det är 

vägen framåt. …om jag inte levererar det budskapet med trovärdighet och säkerhet, 

då kommer det ju inte uppfattas att det är som jag säger.” 

 

Även andra intervjupersoner talar om att viktiga egenskaper är b.la. att vara rak, ärlig och 

uppriktig, vilka alla antyder på att officerare upplever att trovärdigheten för officersrollen är 

mycket viktig. Det vi tidigare har resonerat kring är att officerare upplever att det finns vissa 

förväntade egenskaper som ses som skyldigheter knutna till rollen. Detta kan då ge en möjlig 

förklaring till varför de själva anser att de inte går in en roll. Då egenskapen att vara trovärdig 

anses vara en skyldighet för officersrollen, gör detta att de går in för att vara trovärdiga för att 

passa in i denna roll. Det skulle då kunna tänkas att individen medvetet spelar rollen som 
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”trovärdig officer” för att bibehålla den sociala fasad som tillhör officersrollen. Därför 

kommer inte individen själv erkänna att den går in i en roll. Intagandet av officersrollen skulle 

även kunna tolkas som att det sker omedvetet, nedan presenteras ett citat som tyder på detta. 

 

”Att en person som inte är sig själv och som hela tiden spelar någon annan, den 

passar inte för det genomskådas.…det finns ju jätte många som har börjat i 

Försvarsmakten och låtsas vara någon annan. …men sen med åren så har de blivit 

sig själva.” 

 

I detta citat kan vi tolka det som att intervjupersonen anser att individen i början av sin karriär 

inom Försvarsmakten intar en given social roll, men att med tiden blir individen sig själv. 

En möjlig förklaring till att officerarna inte anser att de intar en roll blir då att de spelar 

officersrollen omedvetet. Detta kan bero på att de skyldigheter på förväntade egenskaper som 

officerarna tror sig behöva för att spela officersrollen, med tiden gör att individens upplevelse 

av officersrollen förändras. Detta på grund av att officersrollen spelats upp gång på gång och 

ger på detta vis individen en känsla av att de alltmer känner sig hemma i denna roll. Genom 

att individen upprepande spelar officersrollen, leder detta till att det beteende som är knutet 

till rollen blir en vana. På så vis upplever individen tillslut att officersrollen är en del av deras 

identitet och inte en roll som denne intar.   

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras det resultat som vi har kommit fram till i vår studie samt våra 

slutsatser. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur officerare inom Försvarsmakten 

upplever sin yrkesidentitet. Resultatet visar på att officersrollen upplevs som knuten till vissa 

krav på egenskaper. Dessa egenskaper ses som skyldigheter och krav som ingår i 

officersrollen. Officersrollen kan därav tolkas ha en tillhörande mall som innehåller vissa 

förbestämda krav och skyldigheter. Dessa skyldigheter upplevs som något objektivt och 



 

 26 

tvingande för individen som önskar passa in i rollen. För att en individ ska anses lämplig för 

officersrollen måste den hålla sig inom ramarna för mallen, d.v.s. leva upp till de förväntade 

egenskaper som är knutna till rollen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att individen går in i en 

given social roll och på så vis träder in i den redan förbestämda social fasaden tillhörande 

officersrollen. Detta överensstämmer med det som Noon och Blyton (1997) talar om, då de 

menar att omgivningen redan har förbestämda förväntningar på en yrkesroll. Omgivningen 

förväntar sig ett viss beteende tillhörande en specifik yrkesroll, vilket leder till att individen 

inom yrket känner en tvingande känsla att inta denna roll. Detta är även en likhet med andra 

studier som för fram resonemanget att en individ inom militären socialiseras in i en 

förbestämd roll, vilket innehåller tydliga krav och förväntningar (Franke, 2000; Firing & 

Laberg, 2012).  

 

En annan slutsats vi kommit fram till utifrån vårt resultat är att samtliga officerare i studien 

använder sig av intrycksstyrning inom sitt arbete. De försöker styra omgivningens uppfattning 

genom att uttrycka de känslor och beteende som är passande för situationen. Det har visat sig 

att officerarna upplever att de uttrycker en känsla som egentligen inte är överensstämmande 

med den faktiska känslan som individen känner. Syfte med detta är att styra sina medarbetares 

intryck av individen och att officerarens budskap som framförs ska stämma överens med de 

intryck som individen förmedlar till sina medarbetare. Genom intrycksstyrning försöker 

individen styra soldaternas tankar och känslor kring en specifik situation. Detta gör att vi kan 

dra slutsatsen att då officerare använder sig av intryckstyrning så kan de även ses som cyniska 

individer. Individen försöker medvetet att styra sina medarbetares uppfattningar och 

övertygelser i olika situationer. Individen lurar då sina medarbetare genom att anpassa sitt 

agerande till den situation individen befinner sig i, för sitt eget eller sina medarbetares bästa. 

Den aktivitet en individ genomför blir dennes uppträdande. Själva intrycksstyrningen, d.v.s. 

den känsla som individen uttrycker, utgör då individens manér. Om en officerares manér inte 

överensstämmer med dess uppträdande så blir det missvisande för omgivningen. Detta gör att 

individen använder sig av intrycksstyrning för att uppträdandet ska stämma överens med det 

individen försöker uttrycka. En individs manér och uppträdande skulle kunna likna Schutz 

(1964) resonemang då han menar att en individ som utför en handling fel bidrar till att 

sammanhållningen i den sociala interaktionen misslyckas och detta leder till en förvirring för 

soldaterna. 
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Vi kan även dra slutsatsen att intervjupersonerna använder sig av intrycksstyrning genom de 

kläder de bär på sin arbetsplats. Dessa kläder sänder ut olika signaler och ger på så vis ett 

intryck av individens roll. Detta ger officeraren möjlighet att styra omgivningens uppfattning 

och övertygelse. De signaler som uniformen sänder ut kan göra att omgivningen ifrågasätter 

eller övertygas av de budskap som individen vill förmedla. Uniformen en officer bär får 

därför stor betydelse för hur omgivningen uppfattar officeraren, och dennes budskap. 

Woodward och Jenkings (2011) menar i likhet med detta resonemang att militäruniformen, 

utrustningen och kroppen används som ett uttryck för yrkesidentiteten. De argumenterar för 

att individen måste använda uniformen, utrustningen och kroppen på ett korrekt sätt för att 

bekräfta sin identitet. Om dessa inte används på rätt sätt bidrar det till att den militära 

identiteten ifrågasätts.   

 

En ytterligare slutsats är att införandet av GMU har påverkat Försvarsmakten och 

officersyrket. Detta då införandet av GMU har resulterat i att skyldigheterna och 

förväntningarna på officersrollen har förändrats, vilket har medfört att officersrollen har 

förändrats. Detta kan återkopplas till att en social roll är knuten till vissa förväntningar och 

skyldigheter, som individen ser som krav för att kunna spela rollen. Förväntningar på 

officersrollen har förändrats då pliktkänslan som skapades förr under värnplikten inte längre 

finns kvar. De individer som söker sig till Försvarsmakten har därför inte längre samma 

inställning och attityd. Denna förändring av officersrollen sker genom en 

socialiseringsprocess där individen socialiseras in i de nya normer och värderingar som 

Försvarsmakten innehåller. Dessa normer och värderingar blir då till grund för vilka 

förväntningar som finns på officersrollen. I sin tur leder detta till att de socialiseras in i en ny 

officersroll. Detta innebär även att det skapas en ny kollektiv representation av 

officersfasaden då officerarna socialiseras in i de nya normerna och förväntningarna. Detta 

skulle kunna ses i likhet med det Shamir, Zakay m.fl. (2006) talar om att individen inom 

militären identifierar sig med det som organisationen står för. Utifrån dessa gemensamma mål 

skapas då en kollektiv gruppidentitet. 

 

En annan slutsats vi har kommit fram till är att samtliga intervjupersoner själva anser att de 

inte går in i en roll. Vi har dock kommit fram till att samtliga intervjupersoner indirekt 

uttrycker att det går in i en roll. De slutsatser vi har kommit fram till angående varför 

officerare inte anser att det intar en roll har två möjliga förklaringar, vilka bygger på att 
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individen går in i rollen medevetet eller omdevetet. Den första förklaringen innebär att 

förnekandet av intagandet av rollen kan förklaras med att individen medvetet går in i rollen 

för att vara trovärdig. Förklaring till detta är de skyldigheter och krav som individen har på 

officersrollen, vilka är starkt kopplade till att individen skall uppträda trovärdigt. Detta leder 

till att individen medvetet intar rollen som ”trovärdig officer” för att upprätthålla den sociala 

fasad som hör till officersrollen. Individen kommer därför inte själv att erkänna att den går in i 

en roll, då individen vill bibehålla omgivningen intryck att officersrollen är trovärdig. Den 

andra förklaringen bygger på att intagandet av officersrollen sker omedvetet. Genom att 

individen anpassar sig efter de skyldigheter som är knutna till rollen leder detta till att 

individen rättar sig efter ett visst beteende, som sedan blir till en vana. Då officersrollen 

upprepande spelas upp får individen därför en känsla av samhörighet med rollen. Detta leder 

slutligen till att officersrollen upplevs som en del av individens identitet och inte som en roll 

den intar. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att officerarna ständigt spelar 

officersrollen men att detta kan ske både medvetet och omedvetet.  

 

Förslag till vidare forskning inom detta ämne är att göra en jämförande studie där forskaren 

går in djupare på hur officerare tror att deras officersroll kommer att förändras, men även 

jämföra detta med hur yrkesrollen har förändrats av införandet av GMU. Detta skulle då kräva 

att forskaren studerade samma individer efter några år, för att hitta eventuella förändringar i 

deras upplevelser av yrkesrollen. Det skulle även vara intressant att undersöka skillnaderna 

mellan hur officerare som har varit aktiva under värnplikten och de individer som blivit 

officerare efter införandet av GMU upplever sin yrkesidentitet. Detta för att få en djupare 

förståelse för hur officerares egna upplevelser och vilken inverkan omgivningen har på 

individens uppfattning av rollen. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom Försvarsmakten? 

Vilken position har du inom Försvarsmakten? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur länge har du arbetat inom den position du har nu? 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-officer/Om-officersutbildningar/
http://www.rekryteringsmyndigheten.se/den-nya-plikten/pliktens-historia/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Varnplikt/
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Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

Ge exempel  

Förväntningar på yrket: 

Vad var det som fick dig att välja detta yrke? 

Ge exempel, utveckla  

Varför fortsatte du att arbeta inom Försvarsmakten? 

Ge exempel, utveckla  

Värnplikten tog bort 2010 och bytes ut mot GMU (Grundläggande Militär Utbildning) har 

denna förändring påverkat dig på något sätt? 

I så fall hur? 

Hur tror du detta kommer påverka ditt arbete i framtiden?  

Ge exempel, utveckla  

Vilka förväntningar har du på ditt yrke idag? 

Vika förväntningar har du på dig själv som officer? 

Vilka förväntningar har du på dina kollegor som du arbetar med? 

Egenskaper: 

Vilka egenskaper skulle du anse vara viktiga inom ditt yrke? 

Ge exempel, utveckla 

Om du var tvungen att välja en egenskap, vilken skulle du anse vara den viktigaste? 

Varför utveckla? 

Anser du att detta yrke passar alla eller bara vissa personer?  

Ge exempel, utveckla? 

Anser du att psykiska eller fysiska egenskaper är viktigast för ditt yrke? 

Förklara på vilket sätt? 

Om båda (psykiska och fysiska), om du var tvungen att välja en av dem vilken skulle du då 

välja?  

Utveckla  
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Hur skulle du beskriva dig själv som officier? 

 Utveckla 

Hur skulle du beskriva idealet för den perfekta officeraren? 

Utveckla ge exempel? 

Tycker du att den bilden passar in hur officier är i verkligenheten? Varför? 


