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Sammanfattning 

Studien handlar om att få en inblick om hur värnplikten påverkat vårt samhällsklimat, det 
kollektiva, den sociala sammanhållningen. Fokus har varit att se på sociala fakta som kan ha 
påverkat samhället. Det är en kvalitativ studie som baseras på semistrukturerade intervjuer, 
där informanterna har givits utrymme, att reflektera och berätta hur det var under 
värnpliktstiden, hur de såg på sina värnpliktsvänner och förhållningssättet gentemot varandra. 
Hur man kunde mötas som individ och grupp.  

Värnplikten var under en lång tid en övergripande del i samhället och hade en tydlig 
folkförankring. De flesta män i Sverige som nu är pensionerade har genomfört värnplikten. 
Vilket betyder att de allra flesta ur den ålderskategorin har någon anknytning till försvaret, en 
bror, far, morbror farbror som gjort värnplikten. Studiens syfte är att försöka förstå de 
processer som påverkade individen i form av moral och social sammanhållning samt om detta 
var något övergående eller om just detta var en stor del i att forma vårt samhälle. Studiens 
slutsatser är framförallt att värnplikten hade en stor del i den etiska fostran till att bli en god 
kamrat. Under värnpliktstiden skapades tillit till varandra, en känsla av att vara del i 
någonting betydelsefullt för samhället som informanterna hade med sig genom livet. Man 
lärde sig om det goda kamratskapet. 

Nyckelord: Värnplikten, social sammanhållning, kamratskap, sociala fakta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Thesis in sociology, bachelors degree. Luleå university of Technology. 
The study is about to get a glimpse of how the military service affected our society, the 
collective, social cohesion. The focus has been to look at the social facts that may have 
influenced society. It is a qualitative study based on semi-structured interviews, where 
respondents are given space to reflect and share how it was during military service, how they 
viewed their soldier friends and attitudes towards each other. How to meet and interact as an 
individual and group. Military service was for a long time a comprehensive part of the 
community and had a clear and unquestioned support from the public. Most men in Sweden 
who is now retired have completed military service. Which means that the vast majority of 
that age category, have ties to the defense, a brother, father, uncle who made military service. 
The study aims to understand the processes that affect the individual in terms of morality and 
social cohesion, and if this was something transient or if was a big part in shaping our society. 
The study's conclusions are mainly to military service had a large part in the ethical 
upbringing to become a good comrade. During military service created trust in each other, a 
sense of being part of something significant, that informants had with them through life. They 
learned about the good companionship. 
 
Keyword: Militaryduty, social cohesion, companionship, social fact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Tack till alla som på något sätt medverkat till att göra denna studie möjlig, informanter 
som delade med sig av sin tid och sina erfarenheter, till Annika min vän, till min 
handledare Antoni Lindgren, och ett kärleksfullt tack till min man och mina barn. 
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Inledning 
Då jag började min utbildning för tre år sedan var det men en önskan att få en större förståelse 
för vårt samhälle som vi lever och verkar i tillsammans. Jag har alltid, så länge jag kan 
minnas, haft en inneboende vilja att förstå och försöka förklara hur och varför samhället ser ut 
som det gör, och i vilken grad vi som individer kan påverka samhällets utveckling. 
Upplevelsen är att vi tillsammans har valt att gå ett mer individualistiskt samhälle tillmötes, 
det går i en skenande fart. Likt mangroveöar försöker var och en få ett fäste i livet och välja 
sin grupp för att i sitt eget självförverkligande hinna med att se sig om i kollektivet efter social 
sammanhållning.  

Eftersom jag själv vuxit upp i Boden och på nära håll sett en stad sakta utarmas, då försvaret 
ändrade inriktning och sakta decimerades, ville jag veta hur detta påverkat individerna. Jag 
kunde ha valt att ur ett sociologiskt perspektiv se hur staden påverkades, men jag valde att 
fokusera på vad som hände i processen mellan individen och gruppen under värnplikten och 
om den processen möjligen internaliserades i individen. Tankar på hur den allmänna 
värnplikten varit med att forma vårt samhälle började ta form. 

Möjligen är det närheten till förändringen, som gjorde detta mer tydligt för samhällen där 
Försvarsmakten varit en stor del och många på de orterna hade sin anställning inom 
densamma. Göran Rosenberg skrev debattartiklar där han menar att den vilande värnplikten 
lämnar ett oerhört tomrum efter sig, för att inte tala om att de arbetslösa blir fler och att de 
sociala klyftorna ökar, därför var ett av Rosenbergs argument för att bibehålla värnplikten att 
det fortsättningsvis: 

…finns behovet av en institution där unga människor från skilda sociala och 
kulturella miljöer kunde ges en handfast och meningsfull anledning att mötas och 
lära känna varandra (Rosenberg 2010). 

Vad jag däremot tror mig kunna hävda är att de bärande argumenten för värnplikt 
alltid har varit lika mycket politiska och sociala som militära och ekonomiska. 
Värnpliktens historiska betydelse som nationell brobyggare och smältdegel går 
inte att bortse ifrån, och därmed inte heller dess betydelse för den nationella 
demokratin (Rosenberg 2010). 

Detta publicerades i DN debatt i samband med att beslutet om att låta den allmanna 
värnplikten vara vilande trädde i kraft. Tankar som lockade mig var att försöka få en klarhet i 
vad just värnplikten har haft för betydelse för de unga män som deltog i värnplikten, vad bär 
de unga männen med sig från den tiden som har påverkat dem på sin livsresa och i förhållande 
till andra individer i samhället. Jag har genom mitt yrke stött på individer som på något sätt 
har hamnat utanför i skolan. Under uppväxttiden är just skolan den största skyddsfaktorn till 
att klara sig från utanförskap (Forster och Sandell 2005). Vad händer efter skolan, om man 
under den tiden inte lyckats med att bli en del av samhället och få känna sig som en viktig 
kugge i det stora samhällsmaskineriet?  

Det som förvånade Rosenberg mest efter artiklarna var att han inte fått varken medhugg eller 
mothugg. Det var som om det inte fanns någon som helst oro för vad vilande av den allmanna 
värnplikten kunde medföra ur ett samhälleligt perspektiv. En sak jag kan hålla med Rosenberg 
om är att det är något underligt då det inte väcker större frågor kring att ”ta bort” en 
verksamhet som har byggt på att inkludera människor från alla samhällsklasser med olika 
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förmågor. Jag vill redan här i inledningen poängtera att studien inte har för avsikt att ur ett 
jämställdhetsperspektiv studera skeenden. 

En sociolog som lyfter svårigheter för ett samhälle då individualism sprider ut sig är Bauman, 
han beskriver att vi i viss mån gått bortom individualism och i stället bliviten flytande massa. 
Den massan ändrar riktning utifrån det vi ställs inför som individer. Bauman uttrycker att vi 
väljer roller och lägger sedan identiteten i de roller vi har och att rollen kan fyllas med något 
annan. Det betyder att det djupa jaget inte får någon djupare betydelse för andra som vi ska 
samspela med, det är enbart den rollen som vi spelar i just den stunden (Bauman 2011). Min 
undran är om vi har blivit så individualistiska i våra roller så att vi tappat bort oss själva. Om 
vi endast strävar efter att bli individualister, hur kan ett samhälle formas till ett samhälle då?  

Tankar som styrde mitt val av uppsatsskrivande var min syn på det kollektiva samhället och 
den kollektiva tryggheten. Jag har valt, för att kunna få ett teoretiskt ramverk, att använda mig 
av Durkheims tankar om social sammanhållning. För att få en röd tråd genom historien har 
jag även valt att belysa Baumans syn på kollektivet och det kollektiva tänkandet.  

Vi människor är ambivalenta och äger en ambivalens kring de vi möter om de är 
onda eller goda, men vi människor måste på något plan börja närma oss varandra 
för att veta vem vi är, när vi vet vem vi är kan vi skapa någon form av kollektiv 
(Bauman 2015). 

Det angreppsätt studien använder sig av är att den allmänna värnplikten skapade en plattform 
för att mötas, främlingar och fiender. Människor var intvingade att lösa uppdrag och 
därigenom samarbeta och leva tillsammans med varandra dessa människor kanske aldrig 
skulle ha korsat deras väg på ett naturligt sätt genom livet. När vi möter människor från olika 
kulturer och samhällsklasser med andra livsöden än oss själva kan någon form av social 
sammanhållning skapas, utifrån gruppen, och inte utifrån att individen väljer grupp att 
tillhöra. Svenska framtidsutmaningar definierar socialsammanhållning. Definition:  

Ett samhälle som präglas av social sammanhållning är ett samhälle där människor 
känner gemenskap och tillit till varandra, där de upplevda avstånden och 
konflikterna mellan grupper är små, där toleransen för olikheter är stor och där det 
finns en stark känsla av tillhörighet, delad identitet och att man delar ett 
gemensamt öde (SOU Ds 2013:19). 

Det finns inget som har ersatt det stora omfång av social integration som värnplikten trots allt 
var. Hur påverkas ett samhälles kollektiva värderingar, där allt runt omkring blir allt mer 
individualistiskt?  Jag menar att på något plan har samhället misslyckats med att skapa 
plattformer förutom skolan, där människor kan mötas utifrån ett gemensamt mål, och 
därigenom skapa sammanhållning. Siv Rehn tar handfast upp i sin avhandling Det oavsiktliga 
lärandet- försvarets räddningsplanka att det fanns en betygsättning som man fick svagt eller 
starkt omdöme i beroende på sina personliga uppvisade egenskaper, som exempelvis ta ansvar 
för inte bara sig själv utan också för hela gruppen (Rhen 1999).  

Möjligen kan det ge positiv emotionell energi att befinna sig i sammanhang där man blir 
bekräftad för att vara en ”god kamrat” vilket gör att man vill fortsätta med det efter 
värnpliktstiden, åtminstone ha en önskan om att befinna sig i sådana sammanhang igen. Om 
vi talar om socialintegration måste vi förstå vilka mekanismer som påverkar och kan hålla 
ihop ett samhälle. Jacobsen (2006) menar att det är mer normerna i samhället som håller oss 
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samman, normer för medborgerlighet, utgångspunkten skall vara att vi hittar samarbetes 
plattformer för att införliva det nya i våra normer. 

Ur ett sociologiskt perspektiv är min förhoppning att denna studie ska möjliggöra en ökad 
förståelse över betydelsen av svunna samhälleliga plattformar. 

Tidigare då den allmänna värnplikten fortfarande var i bruk fann män som var delaktiga i 
värnplikten möjligen en meningsfull tillvaro, det är just det som denna studie ska handla om, 
den sociala sammanhållningen, om värnplikten var en plats/del av livet där vägar skapades för 
att interagera och bli en del av den samhälleliga sociala sammanhållningen. Min studie vill 
undersöka om värnplikten var en samarbetsplattform som påverkade det normgivande i vårt 
samhälle. Önskan är att finna en större förståelse för individens förhållande till social 
sammanhållning i samhället. För att kunna ge någon bild över hur antalet värnpliktiga sjunkit 
försökte jag erhålla statistik från 60-talet då mina informanter genomfört värnplikten, den 
tidigaste statistik jag kunna hitta var från 1975 då antalet som genomförde värnplikten var 
52295 st antalet som genomförde värnplikten 2008 var 6804 personer, en stor del av de som 
genomförde värnplikten 2008 ägde ett intresse att vidareutbilda sig inom försvarsmakten. Min 
studie fokuserar på vad värnplikten hade för betydelse – påverkan på den sociala 
sammanhållningen i vårt samhälle. Studien pendlar i sitt utförande mellan mikro-och makro 
sociologi, vad individen bär med sig som påverkar samhället i stort. Där växelverkan mellan 
mikro-och makroperspektivet blir tydligt. 

Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad värnplikten haft betydelse för social 
sammanhållning i vårt samhälle. 

Avgränsningar  
Jag avgränsar mig till att förhålla mig till män som gjort värnplikten. Jag avser inte att vädra 
mina åsikter kring att denna miljö var en del av samhället som under lång tid exkluderade 
kvinnor. Studien avser inte att utforska värnplikten ur ett jämställdhetsperspektiv. Min 
utgångspunkt är ej heller att ha åsikter om det tydligt hierarkiska ledarskapet i 
försvarsmakten. Utan enbart se på de som genomförde värnplikten utifrån sig själva har för 
syn på hur värnplikten påverkat den sociala sammanhållningen i vårt samhälle. 

Frågeställning 
• På vilket sätt har det kollektiva tänkandet utvecklats i samband med värnplikten?   

• Upplever individerna att det var något som skedde under en begränsad tid, eller lever 
det kollektiva tänkandet kvar som en del i individen?  

• På vilket sätt skapades det en förståelse för andra individer ur andra samhällsklasser än 
den egna?  

• Fanns etiska och moraliska normutbildning under värnpliktstiden, på vilket sätt 
utvecklades dessa till någon form av moral som följde individen genom livet? 
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Disposition 
Min studie börjar med att förklara mitt intresse för just detta forskningsområde och vad som 
lockat mig att skriva ur detta sociologiska perspektiv. Vidare under samma del av studien, 
avgränsar jag mitt forskningsområde som rör värnplikten och dess betydelse för den sociala 
sammanhållningen. Studien följer upp med tydliga frågeställningar till mitt syfte med studien, 
avsnittet belyser även förklaringar till olika begrepp som studien tar upp. Fortsättningsvis går 
jag in på tidigare forskning kring min studies område, med sökord på värnplikt, social 
sammanhållning och moral. Efter detta kommer det teoretiska ramverket att belysas. I 
metoddelen tar jag upp varför jag valde metoden som genomsyrar denna studie. Jag tar även 
upp svårigheter som jag stött på under arbetets gång, hur studien genomförts, samt 
reliabiliteten och validiteten i studien. Eftersom studien är kvalitativ och intervjuer 
genomförts vävs även de etiska förhållningsreglerna kring detta in. Vidare redovisas resultatet 
av studien som efterföljs av en diskussion och förslag på vidare forskningsområden. 
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Begrepp 

Värnplikt 
Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en 
del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige 
vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Det innebar bland annat att man avskaffade 
värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar. Värnplikten i Sverige tillämpades 
enbart på män. Denna åtskillnad hade stöd i regeringsformen som specifikt undantag från 
förbud mot könsdiskriminering, från 1990-talet, då det kalla kriget var över, och hotbilden 
mot Sverige ansågs mindre, synen på krig ändrades och man ville spara pengar. Då uttogs 
endast en liten del av de värnpliktiga till militärtjänst. De sista som kallades in i värnplikt 
2010 gick ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Även om värnplikten inte tillämpas så 
är den idag inte avskaffad, den är vilande (Försvarsmakten.se). 

Den allmänna värnplikten har varit ett välkänt fenomen i det svenska samhället. Alla som har 
gjort värnplikten har historier att berätta utifrån den. Historierna kan vara positiva eller 
negativa, de är sällan neutrala. Ett vedertaget uttryck är att under värnplikten gjorde man 
”män av pojkar”.  

Då den allmänna värnplikten existerade var män från alla samhällsklasser i Sverige tvungna 
att mötas och lära känna varandra utan hänsyn till social tillhörighet.  Den allmänna 
värnplikten pågick under en begränsad tid i personens liv. Inom armén var tidsomfånget för 
värnplikten mellan 7,5—15 månader. Beroende på vilken skattning samt befattning man fick 
vid mönstringen.  Sedan slutet på 80-talet har en kraftig minskning av antalet värnpliktiga 
skett. Efter riksdagsbeslutet att låta den allmänna värnplikten vila i fredstid ligger nu 
personalförsörjningen till Försvarsmakten på frivillig basis, ej som tidigare varit på plikt. 
Rekrytering till Försvarsmakten sker nu mer av Rekryteringsmyndigheten, tidigare Pliktverket 
(www.rekryteringsmyndigheten.se). 

Mikro- och makrosociologi 
Mikrosociologin är en analys nivå som utgår från individ till individ, man analyserar vad som 
sker i mänskliga möten. Makrosociologi är en analysnivå där man fokuserar på större skeende 
i samhället, rent organisatoriskt men även långsiktiga förändringar i samhället ingår i 
makrosociologi. Mikro-och makrosociologi är nära sammanbundna med varandra, för att 
förstå vad som sker i mikro analysen är det av vikt att belysa det ur ett makroperspektiv 
(Giddens och Griffiths 2007). 

Sociala fakta 
Giddens och Griffiths (2007) tolkar Durkheims syn på sociala fakta något mer än bara de 
handlingar och samhällets medlemmars intressen påvisar. Social fakta handlar om olika 
mönster när det gäller tankar, känslor och handlingar, det är något som ligger utanför 
individen. Durkheim menar att social fakta handlar om en form av tvång, exempelvis normer i 
samhället, men individen uppfattar det inte som ett tvång, eftersom de frivilligt fogar sig till 
lagar och regler, samt allmänna mönster som finns i samhället. Durkheim menar att det är 
först när individerna försöker bryta sig loss från dessa regelverk som tvånget uppdagades 
(Giddens och Griffiths 2007:30). 
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Social sammanhållning 
Definition: Ett samhälle som präglas av socialsammanhållning är ett samhälle där människor 
känner gemenskap och tillit till varandra, där de upplevda avstånden och konflikterna mellan 
grupper är små, där toleransen för olikheter är stor och där det finns en stark känsla av 
tillhörighet, delad identitet och att man delar ett gemensamt öde (SOU Ds 2013:19). 
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Tidigare forskning 

Sociala lärandet i gruppen 
Studiens förfaringsätt var att utgå från en övergripande hypotes att en så stor samhällsapparat som 
värnplikten har varit, där alla män under en period skulle genomföra värnplikten, måste haft en 
påverkan på vårt samhälle. Jag hittade redan initialt då jag sökte på nätet om social sammanhållning 
plus värnplikt, doktorsavhandlingen: Det oavsiktliga lärandet- försvarets räddningsplanka (Rehn 
1999). 

Denna doktorsavhandling berör lärande av, med och i grupp, både ett lärande som har tydliga 
direktiv på vad som skall läras ut och hur detta skall ske å andra sidan det ofrivilliga lärandet. 
Rehns fokus ligger på att försöka beskriva det som inte lärs ut genom tydliga styrdokument, 
men egentligen fyller outtalade krav på ett visst normativt uppförande i situationer, detta 
brukar kallas den dolda läroplanen (Rehn 1999) ” Brim (1968) ställer frågan om begreppet 
socialisation endast bör avgränsas till situationer där en medveten förändring eftersträvas eller 
om även omedvetet eller oavsiktligt lärande skall betraktas som socialisation” (Rhen 
1999:197).  

Rhen beskriver att det varit svårt att komma åt exakt vad det oavsiktliga lärandet har burit 
med sig i samhället, vad det är individen har lärt sig. De tydliga reglerna finns nedtecknade i 
lydnadsplikten, det betyder bland annat att man är skyldig att lyda sin chefs order, ansvara att 
passa tider, följa ordningsregler och vara aktsam om försvarsmaktens materiel, detta skall 
man kunna och förstå. Rehn menar att det tydliga medförde även att det underförstådda var 
lättare att förstå och tolka. Dock förekom det vid betygsättningen otydligheter att man skulle 
ta eget ansvar och stå upp för sig själv, samtidigt skulle gruppen och kamrater stå i fokus 
(Rehn 1999). 

Enligt Rehn finns det skillnader mellan att vara inom kasernområdet och att vistas ute i fält, 
inom kasernområdet var det direkt ordergivning, medan förhållanden ute i fält var mer 
learning by doing och det var snarare förslag på lösning och frivillighet som förmedlades. 
Eftersom jägarförbanden hade mycket av sin verksamhet ute i fält, var det extra viktigt att 
känna tillit till varandra, samtidigt att kunna stå upp för sig själv och sin grupp (Rhen 1999). 

Det är många innan som talat om lekens betydelse för socialisation, Rehn menar att: ”det är 
unga män som gör värnplikten och deras syn på att öva i fält kan relateras till att ”leka krig”, 
sådana lekar bygger på att det finns en känsla av tillhörighet till sitt lag” (Rehn 1999:117). 

Team som inlärningsmodell      
Det Hedlund och Österberg (2014) tar upp i sin artikel är att begreppet om kollektivt lärande 
är så brett, det går en röd tråd från lärande individ till individ som sedan blir grupper mot 
grupper, och samhället består av olika grupper, deras studie gick ut på under en specifik 
övning se på hur inlärningsmönstret var. Vidare talar de om att inlärningsmomentet är mer en 
process än målinriktat. 

Hedlund och Österberg beskriver hur man för att utveckla inlärning och förstärka gruppen ger 
tydliga ramar. Detta ställer stora krav på de involverade de har en uppgift att lösa och måste 
hitta rutiner, lära känna varandra. De delade in studien i olika delar team training, team 
learning, leadership and psychology safety. Deltagarna fick utifrån en skala skatta de olika 
momenten. Det som framkom i deras studie var att delen psykologisk säkerhet, där deltagarna 
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skattade vad det betydde, hade hög skattning, 5.8 på en 7 gradig skala. Vilket betyder av 
studien att döma att de hade en hög tilltro till varandra, vågade fråga efter handledning och 
hjälp då de ansåg sig behöva det. Det handlar om att i grupp träna sig på att både lyssna och 
ha en tilltro till andra i gruppen, på detta sätt skapas en trygghet hos individen (Hedlund och 
Österberg 2014). 

Moralen i kollektivet 
I både Rehns och Hedlund och Österbergs ovanstående tidigare forskning hade Durkheims 
tankar om sociala samspelet en tydlig roll, och att en av studiens frågeställningar har en 
moralisk angreppsvinkel var det viktigt att ur det perspektivet se vad som tidigare studerats, 
Jacobson skriver:  

det samhälliga värdet kan inte fastställas objektivt utan är avhängigt den allmänna 
opinionens bedömning, i form av kollektiva representationer, förstått som 
gemensamma sätt att tänka om något, inklusive att värdera något, inom sociala 
grupper eller samhällen.  Dessa kan dock utvecklas och förändras över tid 
(Jacobson 2006:17).  

Vidare menar Jacobson (2006) att moralen är knuten till tiden och samhällen vi lever i. Att om 
vi talar om social integration måste vi förstå vilka mekanismer som påverkar och kan hålla 
ihop ett samhälle. Jacobson menar att det är mer normerna i samhället som håller oss samman, 
normer för medborgerlighet. Utgångspunkten skall vara att vi hittar samarbetes plattformer 
för att införliva det nya i våra normer.  

Sociala sammanhållningens utmaningar 
Då försvarsmakten var en mycket större apparat än vad den är idag, var de allra flesta 
delaktiga på något plan, en bror, pappa, morbror, farbror ja någon i familjens närhet hade 
förmodligen genomfört värnplikten, var då värnplikten den perioden där man kunde mötas för 
att skapa någon form av övergripande samarbete? För att få en inblick i detta valde jag att se 
på hur folkförankringen sett ut för försvarsmakten. Detta studerades genom en SOU rapport 
från försvarsdepartementet, som främst handlar om att se på försvarets 
personalförsörjningsystem, men det handlar också om hur det varit och hur det kommer att se 
ut i framtiden, i utredningens tredje huvudfråga riktar utredningen in sig på hur försvarets 
folkförankring kan säkerställas det är ur ett sociologiskt perspektiv en viktig infallsvinkel för 
min studie. 

De tre huvudfrågor som utredningen har haft i uppdrag att analysera närmare är: 
 
Hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen   
för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, 
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid,  
Och den sista huvudfrågan, hur försvarets folkförankring kan säkerställas 
(SOU 2014:73). 

Det min studie tittar närmare på är främst den tredje frågeställningen om hur försvarets 
folkförankring kan säkerställas. Det är ur ett sociologiskt perspektiv av stor vikt att få en ökad 
förståelse för detta. 

Med värnpliktssystemet, som infördes år 1901, ändrades förutsättningarna för den 
manliga delen av befolkningen som med allmän värnplikt blev skyldiga att 
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tjänstgöra i rikets försvar. Detta har också påverkat försvarets folkförankring då 
fler fick insyn i militära uppgifter och deltog i verksamheten. Ännu mer 
accentuerat blev det under de två världskrigen då det militära försvaret fick en 
dominerande roll i det svenska samhället och den förda säkerhetspolitiken. Efter 
andra världskriget och fram till kalla krigets slut fick begrepp som totalförsvar och 
beredskap en vid spridning. Värnpliktsförsvaret, som i grund och botten handlade 
om att skydda Sverige från invasion, ledde till att en stor del av det svenska folket 
var väl insatta i hur kriser och konflikter skulle hanteras. Via systemet med den 
allmänna värnplikten för män gavs det goda rekryteringsmöjligheter inte bara till 
Försvarsmaktens befattningar utan även till de frivilliga försvarsorganisationerna 
(SOU 2014:73).  

 Vidare förklarar författarna: 

När Sverige hade ett invasionsförsvar behövdes cirka 700 000 soldater medan 
försvaret i dag, med ett modernt insatsförsvar och med de av statsmakterna givna 
uppgifterna, endast behöver cirka 50 000 soldater (SOU 2014:73). 

Genom detta citat får man en övergripande blick på hur stor förändring försvaret genomgått, 
och hur distanserat det är från övriga samhället om man jämför bara 50 år tillbaka i tiden. De 
författarna menar att det är en strukturell samhällsförändring som vi medborgare måste 
förhålla oss till. Tankar på hur detta skall kunna se ut är enligt rapporten, tidig information i 
skola där redan det finns tillgängligt utbildnings materiel, man utgår i rapporten från 
totalförsvaret där civilförsvaret är en del och det militära försvaret är en del.  

Det utredningen belyser är att försvarsreformen är en samhällsreform som påverkar och berör 
flertalet politiska områden. Exempel ges på arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska 
områden (SOU 2014:73). Studiens tolkning är att det är ett större ingrepp i vår 
samhällsstruktur än vad en som står utanför Försvarsmakten kan sätta fingret på. Andra 
myndigheter måste göras delaktiga. Den sociologiska infallsvinkeln blir då att försöka första 
denna påverkan både ur mikro-och makroperspektiv. 

Den sociala sammanhållningen bygger ur det perspektivet på föreställningen att 
det finns ett ”vi” som är inkluderande och viktigare än olika uppdelningar i ”vi” 
och ”dom”. I det sammanhanget spelar både de objektiva och de subjektiva 
förhållandena stor roll. Samtidigt som den sociala sammanhållningen i hög grad 
bygger på föreställningen om en nationell gemenskap har Sverige likt andra länder 
under de senaste decennierna omvandlats som en följd av bland annat 
globalisering, individualisering och ökad mångfald (SOU Ds 2013:19:208 ).  

I slutrapporten talar man om en globaliserad värld och hur vi skall förhålla oss till den 
utmaning detta innebär. Enligt rapporten så är 80% av svenskarna medlem i någon forma av 
föreningsverksamhet, kyrkan, körer, idrott. Kort sagt vi är ett land som har aktiva 
medborgare.  

Rapporten tar upp att det behövs ett samhälleligt kitt som på något sätt förenar människor, att 
vi skall tycka att det är bra att betala skatt för att tillsammans driva Sverige framåt. Att det 
skall vara naturligt att hjälpa och ställa upp för varandra. Utmaningen ligger i att få grupper 
att mötas. Tilliten till andra påverkar hur vi agerar – och blir bemötta. Framtidskommissionens 
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slutrapport menar att ju högre tillit det finns till varandra, desto högre social sammanhållning, 
vilket då skulle medföra att samhällsklimatet blir mer inbjudande och resultat som ex lägre 
brottslighet skulle kunna påvisas (SOU Ds 2013:19). 
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Teori  

Durkheim 
Denna studies teoretiska ramverk kommer främst att utgå från Durkheims tankar och teorier i 
förhållande till, social sammanhållning och sociala fakta, i princip sociologins metodregler. 
För att ytterligare belysa aspekter av ovanstående kommer även Collins teori om 
interaktionsritualer att användas. Dessutom ges utrymme för Baumans tankar med fokus 
främst på den postmoderna etiken.  

Det Österberg (1996) tar fasta på är att Durkheim menar att sociologi inte bara handlar om 
individerna utan att sociologi även existerar i tingen, de saker vi omger oss med. Det kan vara 
allt ifrån små föremål som på något sätt vill stärka rollen av oss som individer till stora 
byggnader och arkitektur. ”Det sociala liv som utkristalliseras på detta sätt, bärs upp och får 
fast form genom materiella föremål och fenomen; härigenom blir de också oberoende av dem 
och påverkar individen utifrån”(Österberg 1996:30). 

För Durkheim var sociologins huvudsyfte att studera sociala fakta, det vill säga att det är inte 
bara så att individen påverkar samhället utan samhället påverkar individen. Han menade att i 
samhället finns en verklighet i sig, att samhället är inte bara det som sker mellan individer och 
små grupper, utan även mönster i samhället vad gäller tankar handlingar till och med känslor. 
Det blir något yttre. Vidare kan enligt Durkheim det finnas tvång som styr sociala fakta, men 
det är inget som individerna upplever som tvång utan att de upplever sig följa regler och 
ramverk frivilligt, som exempelvis normer i samhället. Vidare menar Durkheim att äga en 
tydlighet med att beskriva saker och ting som de verkligen är av största vikt då man skall 
förstå och studera skeenden (Giddens och Griffiths 2007:30).  

Durkheim (1978) menar att det är just där sociologin har sina rötter att det sociala fakta som 
finns bygger på individers gemensamma tankar och handlingar. Det kan vara trosövertygelse 
och eller ett beteendesätt som kollektivet framhärdar, man måste se att en grupp är på ett visst 
sätt där man kan urskilja det normala, i just denna konstellation av institution. 

Durkheims teori påtalar att samhället är en förutsättning för individen, för att en individ skall 
framträda är dessutom differentieringsprocessen nödvändig, individen skall då förstå sin egen 
del i det organiska samhället. Värden som moral och värderingar förändras över tid. Det som 
håller ihop ett organiskt samhälle är tydliga funktioner i detta samhälle man blir som individ 
beroende av varandra där även tillit och moral har en betydelse. Tolkning av det Durkheim 
menar då han talar om organisk solidaritet är att den i sak bygger på olikheter mellan 
individer som skapar ett ömsesidigt beroende oavsett de ingående parternas vilja och 
medvetande. Då väljer man i sak inte varandra utan man skapar en samarbetsform som bygger 
på att man behöver varandra på ett ej utstuderat plan, endast utifrån behov som skapats av 
individen där övriga individer kan fylla ett tomrum. (Boglind, Eliason och Månson 2005). 

En renässans är ett stycke socialt liv, som så att säga lagts i förvar i materiella 
föremål och förblivit latent, som sen sedan plötsligt vaknar till liv och förändrar 
det intellektuella och det moraliska värderingen hos individer, som inte själva 
varit med om att skapa det. Detta skulle aldrig kunna ske om det inte fanns 
individer, vars medvetande och tankar är mottagliga för påverkan; men 
individerna skulle ha tänkt och känt annorlunda, om de inte utsatts för denna 
påverkan (Durkheim 1978:31). 
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Samhället kan inte reduceras till en samling individer och samhällets karaktär kan 
inte förklaras genom individernas egenskaper. Samhället är mer än summan av 
individerna, eller helheten är inte detsamma som delarna (Jacobsen 2006:6 ).   

Durkheim menar att den sociala sammanhållningens problem kan ses ur tre olika synvinklar i 
förhållandet mellan individen och samhället. Det första var att se på moralen och det 
extentiella, vad är frihet och hur ska den förvaltas. Det andra hur ska man studera samhället 
som är mer än individerna som finns däri och den tredje aspekten hur ska förhållande mellan 
individen och samhället styras och anpassas för att det ska bli bra miljö för individerna. Det 
tre hänger ihop på det sätt att moralen och det extentiella samhället med individen ska kunna 
hitta en lösning för det tredje individen och miljön (Boglid, Eliaeson och Månson 2005). 

Det är just det som är det intressanta med denna studie att se om och hur det blir en 
växelverkan mellan mikro-och makro. Individen påverkar samhället och samhället påverkar 
individen om fler individer har upplevt liknande saker kan man se i stort hur detta har satt sina 
spår i samhället. De sociala fakta som Durkheim talar om är något sammanflätade 
abstraktioner och konkreta företeelser och ting (Österberg 1996). 

Bauman 
”Främlingskapet hos främlingar innebär just att vi känner oss vilsna, att vi inte vet hur vi ska 
handla och vad vi kan vänta oss, och därav följer en ovilja att engagera oss” (Bauman 
1996:186). Bauman menar här att vi får svårigheter att undvika främlingar hela livet, men det 
vi vet säkert är att vi inte kan undvika misstag och felsteg. Vi människor kan ha samma 
bakgrund och samma erfarenheter, men våra känslor behöver för den skull inte vara desamma. 
Men börjar vi inte närma oss varandra för att kunna komma till kärnan av den vi är, kan heller 
inte något kollektiv skapas och formas, om vi alla är främlingar (Bauman 1996). Kollektiv 
enas om att man finner en gemensam grund att stå på eller ett mål att sträva emot. Upplever vi 
att världen mest består av främlingar, uppkommer svårigheter att knyta samman varandra i en 
kollektiv allians, social sammanhållning. Bauman talar mycket om ambivalensen som finns 
inom oss och runt omkring oss. 

Ambivalens blir det som skall föra oss framåt eller bakåt. God eller ond, nära eller 
distanserad, en svårighet för kollektivets utbredning blir att förhålla sig till ett samhälle som 
tenderar att bli mer individualistiskt. Vi kan omöjligt ta in och förstå vad individer med alla 
dessa egna möjligheter vill och är på väg mot, för att på något sätt kunna förhålla oss i en 
balans till dessa (Bauman 1991).  
 
Bauman (2011) tar i boken culture in a liquid modern world upp modets betydelse för 
individen vi strävar hela tiden efter att vara en individ, vara unik på något sätt. Detta glöms 
bort då vi slaviskt ska försöka följa modets svängningar. Vidare menar Bauman att mode är 
ett socialt fenomen. Detta fenomen kan tyckas motsägelsefullt, eftersom om alla följer modet 
blir ingen unik.  

Det har alltid varit så att det funnits några som vill sticka ut, synas, viljan att vara unik, man 
kan till och med blivit beundrad eller utstött. Det som sker idag är på något sätt det omvända, 
vi ska alla vilja sticka ut och vara unika, detta har dock blivit svårare eftersom på något plan 
har vi blivit än mer acceptant eller nonchalanta mot allas ”ytor”. På ett märkligt sätt är det 
svårt att i dag vara en utstickare, modemässig förebild, på ett sätt kan man tyckas att allt redan 
har funnits och är gjort, dessutom behöver man inte välja, man kan byta gren varje dag, man 
passar in någonstans. Men det finns en distinktion mellan att på ett ytligt plan ”passa in” och 



13 

 

på ett djupare plan vara del i den sociala sammanhållningen. Kan det vara så att moralen för 
ett kollektiv är en gemensam nämnare? 

Bauman menar att det finns en samstämmighet mellan den moraliska praktikens 
tvetydigheter och etikens, den moraliska teorins dilemma: den moraliska krisen 
återspeglar sig i en etisk kris. Etiken- en moralkodex som vill vara den enda 
moralkodexen, den uppsättning föreskrifter som bör följas av varje moralisk 
person – betraktar mångfalden av mänskliga beteenden och ideal som en utmaning 
och ambivalensen vid moraliska bedömningar som ett osunt tillstånd som längtar 
efter att bli korrigerat. Under hela den moderna eran har moralfilosoferna strävat 
efter att minska pluralismen och förjaga den moraliska ambivalensen (Bauman 
1996:20). 

 
I boken Postmodern etik tar Bauman upp sju punkter som han menar kännetecknar 
postmoderna perspektivets etik och moraliska tillstånd 

1. Människor är varken goda eller onda, utan moraliskt ambivalenta. 

2. Moralen föds ur varje situation en människa ställs inför, icke rationell. 

3. Moralen är aporetisk, motsägelsefull. Endast en marginell andel av moraliska val är enbart 
goda. 

4. Moraliska handlande utgår från tid och rum och därför omöjlig att göra universell. 

5. När man utgår från den rationella ordningen, måste moralen förbli irrationell. 

6. ”Samhället har ej lyckats hitta etisk lagstiftning, moraliskt ansvar- att vara för den andre- en 
utgångspunkt, mer än en produkt av samhället” (Bauman 1996:22). 

7. Det postmoderna perspektivet på moraliska fenomen avslöjar alltså inte moralens 
relativism, vilket utmanar både den allmänna opinionen och den våldsamma – allt är möjligt- 
triumfalismen hos vissa postmoderna författare (Bauman 1996). 

Med detta försök till att göra någon form av moralstruktur, går Bauman djupare in i att 
problematisera bilden av moral. De är möjligen hans intention, att människor av idag svänger 
sig med begrepp som moral och etik utan för den skull tänka djupare på vad man egentligen 
menar. Ska vi då utgå från moral då vi fattar beslut? Att mörda är omoraliskt men en mördare 
behöver för den skull inte vara utan moral. Det är denna distinktion mellan att följa etiska 
regler och moral Bauman menar att moral inte har med etik att göra. Etik är regler, moral 
någonting som man inte riktigt kan få en klarhet i, utan den tolkas och omtolkas, eller som 
Bauman själv uttrycker det : ”moral är en ständig oro”.(Bauman 2015) Jag tolkar det som ett 
ytterligare bevis för att påvisa det allt mer flytande samhället jag väljer och tolkar i varje 
situation, i förhållande till omvärlden jag möter i just denna stund. 

Vår tid är en övergångstid såtillvida att de gamla strukturerna faller sönder eller 
har monteras ner, samtidigt som inga alternativa strukturer med ett lika fast 
institutionellt grepp träder i deras ställe. Det är som de gjutformar i vilka 
mänskliga relationer hälldes för att få form själv har kastas in i smältdegeln 
(Thorell 2002:254). 
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Arbetslivet genomsyras nu av otrygghet så där finns ingen trygghet att luta sig tillbaka på i 
anställningsformen. Idag har arbetsmarknaden blivit så överflexibel att om man exempelvis 
börjar sin anställning på ett ställe, vet man aldrig varifrån man pensionerar sig. På något sätt 
har tilliten blivit ett sätt att leva med riskerna, man vet att det inte finns någon omfamnande 
tillit som har en given plan för det individuella mänskliga utvecklandet, så tilliten har blivit att 
förhålla sig till riskerna (Thorell 2002).  

”Bauman menar att människor idag inte är additiva, de går inte att förena i någon gemensam 
aktion där styrkan skulle ligga i att vara en stor massa” (Thorell 2002:63).  

Collins  
Collins (2004) har i sin teori utgått från Durkheims tankar kring ritualer som han 
vidareutvecklat och beskriver detta som interaktionsritualkedjor. Dels menar Collins att vi 
människor hela tiden söker oss till olika interaktioner, vi vill mötas och interagera. Det är i 
mötet individer emellan mikrosociologin sker, studien har valt att belysa teorin om 
interaktionsritualer det är något som kan ske i mötet mellan två individer eller i stora grupper 
och sammanhang som även kallas makrosociologi. Emotionell energi som utgör en viktig 
beståndsdel i Collins teori, är det som lockar till gemenskap, det måste finnas något utifrån det 
är inte troligt att man ändrar sitt beteende i ensamhet. 

Collins har beskrivit hur interaktionsritualer skapas genom olika steg, till en början måste en 
kroppslig närvaro finnas, med minst två personer som deltar det kan vara fler det skall finnas 
en tydlig barriär mot de som är inkluderade och de exkluderde (Collins 2004). 
 
1. Kroppslig närvaro minst två personer, (kan vara fler) skall vara fysiskt närvarande 
 
2. Barriären mot övriga personer, vi och de. 
 
3. Gemensamt fokus – delad känsla, rhythm i språk och samtal. 
 
Om deltagarna i ritualen lyckas med att bygga upp gemensamt fokus och gemensam 
känslomässig uppmärksamhet skapas det utifrån detta: 
 
 
1. Gruppkänsla en samhörighet till gruppen 
 
2. Emotionell energi skapas entusiasm och en önskan om aktivt deltagande. 
 
3. Symboler som representerar gruppen, varumärket för gruppen ett speciellt märke som 
symboliserar vad gruppen står för, det kan även vara någon form av gester. 
 
4. Gruppmoral/utifrån gruppen, hur moraliskt opassande det är att gå emot gruppens regler, 
eller låta bli att försvara det gruppen står för (Collins 2004). 
 
Collins menar att om utgången för detta är lyckad så skapas hög emotionell energi, vilket 
medför att man vill upprepa samma aktivitet igen. emotionell energi är en känsla av 
tillfredställelse, en form av gemenskap på ett djupare plan. Är den emotionella energin 
hög/positiv vill man upprepa samma sak igen, det blir till en interaktionsritualkedja. Enligt 
Collins söker man sig till genom att exempelvis leta efter symboler som visar var man kan 
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uppleva samma sak igen. Blir interaktionsritualen misslyckad och utgången blir låg 
emotionell energi, söker man sig bort från sådana sammanhang (Collins 2004). 
 
Collins talar om olika möten som man söker sig till, exempelvis kyrkan och idrottsliga 
sammanhang. Han menar att vi människor hela tiden eftersträvar att befinna oss i 
sammanhang med hög/positiv emotionell energi. Har vi fått det vid något tillfälle söker vi oss 
dit igen. Collins menar att om interaktionsritualen blir lyckad så fylls hela gruppen med 
positiv emotionell energi. Då kan gruppen lyfta upp en individ om denne hade låg emotionell 
energi då initialt ingick i gruppen, gruppens energi styr individens energi och individerna styr 
gruppens energi (Collins 2004). Solidariteten i gruppen blir viktigare för medlemmarna om 
energin är hög. Sannolikheten för att individens fortsatta känsla av tillfredställelse ska hålla i 
sig ökar. 
 
En misslyckad interaktionsritualkedja grundar sig på låg emotionell energi, då känner 
gruppmedlemmarna inte samma tillhörighet till gruppen och interaktionen mellan dem 
gruppen minskar för att tillslut möjligen utmynna i att gruppen splittras, och individerna bär 
med sig låg emotionell energi (Collins 2004).  
 
Det sociala mönstret sprids från grupp till grupp för att sedan få en djupare spridning i 
samhället. Är det mycket stora delar av samhället som får ta del av samma ”gruppaktivitet” så 
sprids det fortare, för att bli en del av samhället. Under förutsättning att den emotionella 
energin är hög. Collins (2004) menar vidare att det mänskliga mötet inte kan ersättas av e-post 
eller annat, att vara fysiskt närvarande är en viktig ingrediens för att få hög emotionell energi i 
interaktionsritualkedjorna. Han menar att vi i viss mån formar vår personlighet utifrån vilka 
interaktionsritualkedjor vi varit delaktiga i.  
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Metod  

Val av metod. 
Metoden till denna studie är kvalitativ med tydliga hermeneutiska förhållningssätt ”där 
mycket stor vikt kan läggas vid små detaljer och enstaka händelser” (Thuren1991:112). Jag 
väljer att tolka individens upplevelse ur ett retrospektivt förhållningssätt, en upplevelse är 
alltid subjektiv men individer som har upplevt samma skeenden kan ha gemensamma 
nämnare, det är dessa nämnare jag i studien tolkar för att få en karta över hur en så stor 
samhällsåtgärd som den allmänna värnplikten har påverkat vårt förhållande till social 
sammanhållning. 

 ,,,en metodologisk  följd av detta är att du som samhällsvetare, i motsats till 
naturvetare, måste tolka en verklighet som redan är tolkad. Det är från denna 
insikt Antony Giddens (1976) använt begreppet dubbel hermeneutik. Begreppet 
vill fånga att vi inte enbart skall läsa verkligheten som en text med en mening som 
vi ska tolka, utan vi ska läsa en verklighet som redan är tolkad av de människor vi 
studerar (Fangen 2005:236).  

För att i studien erhålla en förståelse för och ha möjlighet att analysera utfallet från mina 
intervjuer som, bygger på att få en insikt i vilka kunskaper och vilken förståelse för andra som 
öppnades under värnpliktstiden och hur värnplikten påverkat individen i förhållande till social 
sammanhållning. Valde jag att genomföra semistrukturerade djupintervjuer med sex stycken 
informanter, grunden till mitt val är utifrån Fangens (2005) tankar om hur man 
forskningsmässigt skall kunna belysa och tolka upplevelser. 

För att hitta relevanta gemensamma faktorer måste sökandet avgränsas till en 
begränsad uppsättning av tänkbara förklaringsfaktorer. I praktiken söker vi efter 
faktorer som är förenliga med vår förförståelse av fenomenet i fråga (Esaiasson 
2007:129).  

Jag väljer frågor med öppen karaktär för att informanten på ett bättre sätt skall ges utrymme 
för reflektioner kring skeenden som hände tillbaka i tiden och hur dessa ”händelser” 
genomsyrat deras syn på social sammanhållning. Eftersom jag genom intervjuer skulle 
utforska bakåt i tiden var observationer ej något alternativ, Fangen beskriver 
intervjuprocessen så här:  

när jag intervjuade fick jag en helt annan typ av information, nämligen enskilda 
personers upplevelse av att befinna sig i miljön, deras legitimering av hållningar 
och handlingar i miljön och deras egna berättelser om hur och varför de kom in i 
miljön (Fangen 2005:193). 

Miljön som jag i min studie önskar att få tillgång till är inte en miljö som är självvald, men 
dock en miljö som påverkat de som befunnit sig i den på något sätt, både ur ett mikro-och ett 
makroperspektiv. Jag valde aktivt bort en kvantitativ ansats eftersom den ej lämpar sig för att 
kunna pendla på ett djupare plan mellan makro- och mikrosociologins kärna, som min studie 
hade för avsikt att finna svar på. Under dessa förutsättningar skulle en kvantitativ studie inte, 
på så begränsad tid, lyckats med att fånga in kärnan i min studie. Min mening är att det endast 
skulle utmynnat i grunt empiriskt material. 
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Genomförande  
Studien bygger på semistrukturerade djupintervjuer med totalt sex män. Under handledning 
bedömdes det att antalet skulle vara bra. Dialog fördes även kring vilken ålder det skulle vara 
på informanterna, eftersom detta är en studie som bygger på att kunna se på sitt liv utifrån ett 
retrospektivt förhållningssätt beslutades att det skulle vara män i pensionsåldern. För att göra 
studien än mer trovärdig och för att informanterna inte skulle kunna göra en förvrängd 
bedömning av värnpliktens betydelse för individen, beslutades även att ett ytterligare krav var 
att de ej skulle haft anställning inom försvarsmakten. Människor som nått pensionsåldern kan 
genom återblickar se saker som de var, de kan jämföra olika tidsåldrar och delar av sitt liv, 
utifrån detta beslutades att informanterna för denna studie skulle vara pensionerade. 

Jag valde att intervjua fyra personer i mitt kontaktnät samt två personer som jag ej tidigare 
träffat. Jag tog då kontakt med PRO i min hemkommun för att få hjälp med kontakter till 
eventuella informanter. Min utgångspunkt är att det finns en inneboende vilja att tala om 
skeenden under det tidigare livet, utifrån att informanterna i min studie är i pensionsåldern hör 
det till livets natur att börja reflektera över livet som varit och vad som gjorde intryck, tankar 
och idéer ”Under intervjuns gång sätter man ord på och ger struktur åt kunskaper, attityder, 
tankar och känslor – något man kanske inte haft möjlighet att göra tidigare” (Jacobsen 
1993:32).  

Då tiden för intervjun fastställdes påminde jag informanterna om att undersökningen skulle 
handla om värnpliktstiden, detta för att ge dem möjlighet att redan innan börja fundera på vad 
den tiden har haft för inverkan på dem som individer, att väcka upp minnen. Fyra Intervjuerna 
genomfördes hemma hos informanterna, två av intervjuerna genomfördes i en hemlik miljö 
för informanterna, det var min ambition att intervjuerna skulle genomföras där informanterna 
var hemmastadda, i en trygg och inbjudande miljö.  

Redan under första intervjun fick jag en förståelse för att detta med värnpliktstiden var en tid 
som var lätt att tala om. Då jag skulle genomföra den andra intervjun hade informanten tagit 
fram fotoalbum där foton från värnpliktstiden fanns med, med gott minne beskrev och 
berättade han utifrån fotografierna om platser, personer och skeenden. 

Eftersom min ambition med arbetet var att få en djupare förståelse för vad egentligen 
värnplikten hade för betydelse för de som genomförde den och hur detta påverkat dem genom 
livet i förhållande till samhället som vi lever i, valde jag utifrån handledarens 
rekommendationer att göra semistrukturerade djupintervjuer jag konstruerade en intervju 
guide (se bilaga 1) dessa intervjuer fick stundtals narrativa inslag. För min studie var det av 
största vikt att det skulle finnas en genomarbetad mall där ändå berättandet skulle kunna 
släppas fritt, berättelse från deras egen omvärld under den tiden fick utrymme. Hade beslut 
fattats om att endast hålla strikt på frågorna och ej släppt berättandet lite fritt, kan möjligen 
svaren blivit annorlunda. Det väcktes hos informanterna minnen över tiden som flytt, de 
berättade hur det varit före värnpliktstiden och efteråt. Då de fick den möjligheten att ge 
minnen liv kunde de själva under intervjusituationen knyta samman sina egna berättelser och 
se sambanden i livet efter värnplikten och hur den tiden i viss grad format deras eget liv. 

”Berättelser skapar en slags ordning i våra liv /…/ Dessa berättelser synliggör hur människor 
upplever sina subjektiva liv (Johansson 2005:23). Att få ta del av berättandet stärkte analysen 
av mitt intervjumaterial. Eftersom min avsikt är att tolka och försöka förstå, hur en period i 
livet kan ha påverkat relationen människor emellan. Det fanns en förståelse för värnpliktstiden 
och dess inverkan. Utifrån deras berättelse om den tiden i förhållande till livet tolkar jag deras 
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utsagor, vilket i egentlig mening betyder att jag som ”forskare” har tolkningsföreträde 
(Thurén 2007).  

Jag spelade in intervjuerna genom min telefons inspelningsfunktion. Väl hemma satte jag mig 
först att fundera utifrån minnet vad som egentligen sas, en slags observation av intervjun, 
nedtecknades. Dagen därpå lyssnade jag igenom samt transkriberade den utförda intervjun, 
detta var ett genomgående mönster i processen. Efter transkriberingen började arbetet med att 
koda intervjuerna jag utgick från att göra utifrån mina frågeställningar klustrade i olika teman. 
(Miles m fl 2014). 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är det som mäter att studien är korrekt gjord, att undersökspersonerna är 
representativ grupp för det man skall undersöka. ”När man talar om validitet ligger fokus på 
om man verkligen undersökt det man hade för avsikt att undersöka” (Thurén 2007:26). Enligt 
Thurén är validiteten och reliabiliteten extra viktiga vid kvantitativa studier. Jag anser att min 
validitet är hög eftersom jag har en erfarenhet, genom mitt yrke, att samtala med människor 
och kan därför känna mig trygg i intervjusituationen. 

Min studie bygger på att lyssna tolka och förstå vad informanterna säger vilket gör 
reliabiliteten svår att kunna påvisa. Studiens förhållningsätt till validiteten är att intervjuerna, 
samt teoretiska referensramar, får stå till grund för det. ”Men tolkning är en osäker 
verksamhet den är sällan eller aldrig intersubjektiv testbar beroende på att den påverkas av 
tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse, samt kontexten” (Thurén 2007:103).   

Vidare tankar om hur studien skulle få högre validitet var att de valda informanterna var de 
som genomfört värnplikten och att de ej skulle haft anställning inom försvarsmakten, detta för 
att möjligen det skulle vara svårigheter att skilja på sina yrkesverksamma år och värnplikten. 
Detta för att tydligheten ur vilket sammanhang studien hade sin grund skulle bli framträdande.  

Vidare hörde två av informanterna av sig till mig någon vecka efter intervjun och hade en 
önskan om att berätta ett visst minne som de ej kommit ihåg att delge mig under intervju 
situationen. Detta ser jag som ett bevis på att mitt förfarande om att prata något i förväg om 
intervjuns beröringspunkt för att väcka minnen till liv och att i viss grad öppna för berättande 
påverkar validiteten positivt i min studie. 

Etik 
”Konfidentialitet innebär att det som sägs inte kommer att föras vidare, ingen skall kunna få 
reda på vem som sagt eller gjort vad” (Trost 2005:61). Informanten har rätt att få veta i vilket 
syfte intervjun utförs och för vem, hur materialet kommer att spridas det skall tydligt framgå 
att informanten har rätt att dra sig ur eller avsluta intervjun när denna vill, anonymiteten måste 
säkerhetställas. Det är av största vikt att avidentifiera och respektera informantens integritet. 
Informanterna i min studie är avidentifierade (Trost 2005). Viktigt är att påminna 
informanterna att de när som helst kan välja att inte deltaga, att deltaga är helt frivilligt. Det är 
av största vikt att studien följer de forskningsetiska riktlinjerna som vetenskapsrådet utformat 
gällande konfidentialitet, samtycke, information och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet).  
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 Resultat  

Tydliggörande 
De flesta informanter har genomfört värnplikten inom Armèn, fördelat på 3 inom Pansar en 
inom jägarförband. En respondent vardera genomförde värnplikten vid Flygvapnet samt 
Marinen. I redovisningen av materialet kan det förekomma uttrycken militärtjänstgöring och 
värnplikten. Dessa två åsyftar samma sak, nämligen det jag i min studie nämner 
värnpliktstiden, det vill säga den tid det var inskrivna som värnpliktiga i försvarsmakten. I 
citat förekommer dock militärtjänsten, eftersom det var så informanterna uttryckte sig. Det 
samma gäller värnpliktig och soldat. MUCK som fick betydelsen, militär utryckning i civila 
kläder efter avslutad militärtjänst skulle detta på något sätt signalera att man fortfarande var 
soldat, men att man nu fick bära civila kläder. Informanterna har blivit avidentifierade samt 
fått fingerade namn, detta för att göra resultatdelen och deras citat mer levande. De har fått 
namnen Olle, Karl, Per, Nils, Börje samt Sven. Att göra värnplikten hörde till, men tankar på 
hur den värderades och påverkat individen ur perspektivet social sammanhållning skall nu 
redovisas. 

Samhället  
Tidigare, då fler var insatta i Försvarsmaktens verksamheter, visste en högre andel svenskar 
hur man skulle agera i kris och konflikt situationer, detta medförde en ökad trygghet i 
samhället, en tillit det är bland annat detta som jag tolkar som folkförankring som beskrivs i 
Försvarsmakten i samhället – en långsiktig hållbar militär personalförsörjning och en modern 
folkförankring av försvaret.(SOU 2014:73) 
  
Enligt informanterna var att göra värnplikten inget som ifrågasattes av någon av dem, de 
visste att det var något som förväntades av dem, det var en del av livet som det såg ut då. Det 
var inte som nu när nästan ingen behöver göra värnplikten. 
 

Man for härifrån lule med tåg det var ju en vandring det var ett lämmeltåg från 
boden centralstation på den tiden var de massor till I19 folk stod utanför butiker 
och tänkte, nu kommer de här nya då fick man byta kläder hämta utrustning, det 
började med det gå till förrådet och hämta en säck full i grejor och klä om och 
så fick man ett skåp o hänga in å de civila kläderna skulle hem.(Olle) 

 
…till och med civila kortkalsonger.(Sven) 

 
okänd miljö och allt man känner till bara försvinner man har bara hört historier 
om det, allt man känner till försvinner och man befinner sig i en okänd miljö och 
befinner sig med okända människor.(Sven) 
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Informanterna fick beskriva hur det gick till då de kom första dagen.Een allmän beskrivning 
var att man kom dit och fick hämta ut uniformen. Det blev tydligt att yttre klassmarkörer blev 
bortplockade, och de blev på ett sätt avidentifierade, det ersattes med tydliga symboler för 
gruppen, uniformen som Collins beskriver i interaktionsritualkedjan är en viktig del för att 
skapa en tillhörighet (Collins 2004).   
 

Det fanns inte att inte göra militärtjänsten, jag visste att jag skulle göra 
den.(Arne) 

 
 För mig var det som givet att jag skulle till jägarskolan. (Karl)  

 
Alla pratade om det här med militärtjänstgöring om jag inte hade fått göra 
militärtjänsten tror jag att det skulle känts inge bra/…/om du är ett gäng killar 
och sitter och gör något tillsammans och fyra har gjort värnplikten och en inte 
har gjort värnplikten måste man känt sig utanför.(Nils) 

 
Som Durkheim beskriver sociala fakta att det kunde vara ett tvång, ett tvång i form av 
rättesnören i samhället, men även lagar och regler, den som blev på ett sätt tvingad uppfattade 
inte detta som tvång, det framgår tydligt av citatet ovan. Värnplikten var något som alla män 
skulle ta sig igenom under den perioden, som informanterna uttrycker det blir känslan att de 
såg det mer som ett samhälleligt ansvar än tvång (Österberg 1996).  
 
Hur var det då man skulle bli indelade, blev det små öar av gemenskap utifrån 
klasstillhörighet möjliggjordes det att bibehålla eventuella skillnader under värnpliktstiden? 
Vem är det som är del i den egna gruppen? Söker man sig till likasinnade för att kunna passa 
in? Då informanterna fick frågan om vad de visste om de övriga som gjorde värnplikten i 
samma pluton, uppgav de att de inte kände någon innan de kom dit, då jag frågade om de nu 
kom ihåg deras bakgrund svarade en respondent 

 Luleborna jobbade väl på verket, Gällivareborna i gruvan sedan fanns det 
någon bagare, ja som vanligt folk, det var inget man pratade om.(Olle) 

Alla informanter svarade på liknande sätt att de andra var som folk var mest, det var väl 
vanliga arbetare.  

En informant uttryckte då jag frågade om man sökte sig till de man kände sig lika- det var 
liksom inte så, eftersom vi redan var uppdelade.(Olle)  
 
Överlag så upplevdes det inte av någon stor vikt var man kom ifrån, varken klassmässigt eller 
geografiskt. De som möjligen urskilde sig var mer ur geografiskt hänseende, stockholmarna, 
det förklarades med att de inte var vana det hårda livet i Norrland.  Det som dock framgick 
var att informanten som gjort värnplikten som reparatör, fanns i ett sammanhang där man 
utöver värnplikten hade den gemensamma nämnaren bilar, eftersom de innan värnplikten fått 
någon form av yrkesutbildning som ex bilmekaniker, alla som var i hans grupp hade som 
intresse bilar och mekanik, där blev ett naturligt samtalsämne just främst motorer av olika 
slag.  
 

Varje dag jobbade vi i verkstaden både teori och praktik, den utbildningen 
kunde man bära med sig, men jag har ju inte reparerat så många stridsvagnar 
efter det.(Nils) 
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Har man något mer som knyter en samman blir gruppen än mer homogen, och gruppen får en 
starkare identitet. Informanterna fick en stark känsla av att höra ihop, där är det en hög 
emotionell energi, när den är hög kan det beskrivas som om att olikheter mellan individerna i 
gruppen slutar gälla, och närheten till de andra blir oerhört stark. (Johansson&Lalander 2010) 
detta förstärktes ytterligare med tydliga arbetsrutiner. 
 
Då de sedan samtalade med varandra var det mest om allmänna saker till en början som 
exempelvis bilar, eller tjejer. När de efter ett tag kom närmare varandra berättade de lite mer 
om var de kom ifrån men på ett övergripande plan.  
 

En han trodde att han aldrig hade sett en ko! Han hade bott hela sitt liv ensam 
med sin mamma, och sa att, vi har aldrig varit utanför stan. Det tyckte jag var 
lite lustig.(Nils) 

 
 
Under värnpliktstiden byggdes det gemensamma med fokus på övergripande mål för vad som 
skulle utföras. Det förekom dock en del grupperingar. En informant beskriver att det spelades 
mycket kort, poker, då hände det att …  en grupp började prata finska så vi andra inte 
förstod, då blev det livat.(Olle) Det fanns då någon form av etisk hederskodex att man skulle 
inte ges utrymme att fuska. I just det exemplet var det finska språket en faktor för gemenskap, 
som dock inte accepterades av de andra i sammanhang då man skulle umgås och ”vara juste”.  
Det blev bråk och då hade de förstått att de inte var juste. Som exempelvis fuska. 
 
Durkheim  belyser detta om att sociala fakta kan styra individen och hur den agerar, utifrån att 
låta denne förstå gruppens gemensamma regler, genom exempelvis social uteslutning, om 
man beter sig på ett icke adekvat sätt i förhållande till gruppens normer (Giddens och Griffits 
2007).  

Individen  
Informanterna hade olikheter i var de genomfört värnplikten det var i flottan, pansarförband 
samt jägarförband. Den som speciellt utmärkte sig och var tydlig med att de lärt sig 
sammanhållning och ställa upp för varandra, viktigt att kunna lita på varandra, var 
informanten som gjort värnplikten i ett jägarförband. Han berättar också att i början var de 
några som föll bort, pallade inte trycket helt enkelt. Han berättar också om att de som gjorde 
värnplikten där, var från, vad han vet i alla fall, idrottsliga sammanhang, brottare skidåkare 
ishockeyspelare även på elitnivå. Där blir det tydligt med Interaktionsritualkedjor som 
förstärks, idrottsmän är van att finnas i sammanhang där det går ut på att vara tillsammans och 
arbeta mot gemensamt mål, de sökte sig möjligen till jägarförbanden som i sin tur stärkte den 
emotionella energin än mer för att vistas i liknande sammanhang (Collins 2004). 
 

Det var mest idrottsmän faktiskt kommer jag ihåg, brottare, 
hockeyspelare…(Karl) 

 
De tre första månaderna fick vi inte lämna kasernen, vi skulle drillas hårt i 
början så det var bara att glömma, de så man levde de livet om man säger så, 
men det gick det också …de som inte pallade trycket fick åka hem, vi som blev 
kvar, ca 300 man var eliten så att det var aldrig problem med 
sammanhållning.(Karl) 
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Som Collins beskriver det i sina teorier om interaktionsritualer kan man tydligt se att det blev 
en avgränsning på vi och de en slags barriär, baskrarna var en tydlig symbol för att signalera 
utåt att de var en grupp (Collins 2004). Den emotionella energin i gruppen var hög, de ville 
verkligen befinna sig i den gruppen där tilliten till varandras förmågor hade en tydlig 
inverkan. 

Det som framgick var att det var ett tydligt identifikationsskapande som pågick hos 
jägarförbandet. Som exempel kan nämnas jägarbaskern som fick ett viktigt symboliskt värde. 

Det var mer djävlar anamma i oss jägare.(Karl) Vidare så berättar han om jägardygnen där 
man för att klara utbildningen skulle gå ut själv i tre dygn med karta och kompass för att hitta 
ett specifikt mål. En önskan om att sticka ut men samtidigt passa in. Om man klarade dessa 
dygn så blev man införlivad i den egna gruppen, samtidigt som man var unik i förhållande till 
andra. Bauman (2011) förtydligar just detta att människan har en önskan att följa med i 
modet, men samtidigt sticka ut. 

Jag trivdes bra, bra kamratskap överallt.(Per) 

Under värnpliktstiden beskriver de, utifrån sig själva till en början att det gick ut på att lära sig 
praktiska saker som att hålla ordning och reda. Bädda sängen, att hålla ordning på luckan var 
viktigt. Under värnpliktstiden förväntades det också att man skulle kunna knyta slipsen, skjuta 
k-pist, marschera etc. Utifrån var de genomfört värnplikten och vilken befattning de hade fick 
de också god utbildning i sitt vapenslags specifika utmaningar.   

- Ja vad fick jag lära mig, köra motorcykel och köra stridsvagn och förövrigt 
fick jag inte lära mig så mycket det var vanligt soldatliv, gräva gropar och 
skjuta k-pist och övrigt bädda sängen och städa logementet var ju det viktigaste, 
men det var inte så stor lärdom det kunde man väl nästan men morsan gjorde 
det hemma.(Olle) 

Ja först och främst folkvett!sen då genom att jag var mycket ute i skog och mark 
vi fick lära oss enormt mycke om att kunna vara ute klara sig ensam 
överallt…sedan givetvis att ta hänsyn till andra kompisar så. (Karl) 

Sedan tror jag ju också att man haft nytta av att fungera i grupp och jobba 
tillsammans med andra.(Nils) 

Det fanns en förståelse för praktiska saker, meningsfullhet i det man gjorde, de kunde förstå 
att man hade nytta av kunskapen även efter värnpliktstiden, vilket medförde större 
engagemang. 

Samtidigt som det dolda lärandet pågick så fanns det praktiska saker som gjorde tillvaron 
meningsfull på ett annat plan. Man kunde dela med sig av sina kunskaper till andra. Andra 
lärdomar om skog och natur var mycket bra att kunna. Värnpliktstiden och soldatlivet var en 
tid av meningsskapande lärande som samtidigt stärkte den individuella utvecklingen och 
ansvarstagande. Det är det som Durkheim menar med kollektiv målsättning (Boglid, Eliaeson 
och Månson 2005). 

…man fick ligga i beredskapen huvudsakliga uppgiften i bortre änden av 
landningsbanan, då fick man leka att det var krig och att ryssarna kom o då 
hant man aldrig ut med planen så det var ganska lustigt. (Börje) 



23 

 

Detta tar även Rehn upp i sin avhandling om det oavsiktliga lärande och hur man lär sig 
genom värnpliktstiden, inte då endast praktiska detaljer som har med att försvara Sverige, 
utan även inre strukturer som sociala skeenden. 

Brim 1968 beskriver såväl imitation som lek som socialisationens naturliga 
verktyg. Den övervakade leken kan- enligt-gundara fungera som ett verktyg i 
socialisationsprocessen, med möjlighet till att lära bl a social kompetens och ett 
samhälles grundläggande värderingar. Leken har ett speciellt utrymme i den 
militära utbildningsprocessen. För många soldater är övningsverksamhet liktydigt 
med att leka krig (Rehn 1999:117). 

Informanterna talar om att när befälen sa något då skulle man göra så, Man kunde inte säga 
jag gör det sen Löjtnant, det var inget snack om saken, det var de som bestämde. Rehn menar 
att det tydliga ledarskapet medförde även att det underförstådda var lättare att förstå och tolka 
(Rehn 1999). 

Synd att de slutade med värnplikten, för att du får ta ett annat ansvar då, jag 
tyckt det var jättebra. (Per)  

 

Moralen  
Enligt Rehn (1999) finns det skillnader mellan att vara inom kasernområdet och att vistas ute i 
fält, inom kasernområdet var det direkt ordergivning, medan förhållanden ute i fält var mer 
learning by doing och det var snarare förslag på lösning och frivillighet som förmedlades. 
Eftersom jägarförbanden hade mycket av sin verksamhet ute i fält, var det extra viktigt att 
känna tillit till varandra, och samtidigt kunna stå upp för sig själv och sin grupp. 

På frågan om han har någon kontakt med dessa idag svarar han 

 - till en början träffades vi sporadiskt någon sådär, men nu så nä, men jag 
kommer ihåg många fler som du såg på fotona.(Karl) 

Känslan kan då inte tolkas som personrelaterad utan som Collins (2004) beskriver det mer 
sökande efter emotionell energi, vara i sammanhang där samma känsla uppstår.Därför kan 
andelen unga män som inte deltar i någon form av verksamhet där gemenskapen finns i fokus, 
gå miste om ett tillfälle att lära sig gruppgemenskap, där man skall samarbete på ett tydligt 
sätt för att nå de gemensamma målen. 
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En av Baumans etiska regler lyder kortfattat – han menar att människor varken är goda eller 
onda, utan moraliskt ambivalenta. Tydliga förhållningar om vad som är accepterat eller inte 
accepterat av människor runtomkring är av stor vikt, eftersom det ligger en ambivalens i just 
moralen (Bauman 1996). 
 

Jo man kände ju det man jobbade tillsamman, även om man var bogserförare 
jobbade man tillsammans med andra som höll på med planen, eller hade andra 
arbetsuppgifter ändå som ett lag, man var tvungen att hålla ihop o så var det 
värdefullt att ha den där kontakten med varandra.(Börje) 

Här blir det tydligt att det var av största vikt att ta hänsyn och respektera varandra, för man 
skulle uppnå någon form av samstämmighet, dessutom var det av största vikt att kunna lita på 
varandra. Gruppens moral var att arbeta mot samma mål och respektera varandra. För att 
kunna skapa ett tryggare samhällsklimat och driva ett samhälle framåt krävs det att man 
känner trygghet och tillit till varandra.(SoU Ds2013:19) 

Då jag uttryckligen frågade informanterna om vad som hände om de osynliga reglerna 
angående att skapa tillit för varandra inte följdes så berättade en att 

  ja det var någon som åkte hem igen eller bara stack, vet inte vad som hände 
men de kom inte tillbaka så vitt jag vet i alla fall, dom hade kanske problem med 
sig själva och orkade inte med livet här uppe.(Börje) 

En annan uttryckte: Men det var några som inte pallade med, men de åkte hem. (Karl) I dessa 
båda uttalande ligger det dock övervikt på yttre omständigheter, och möjligen inre personliga 
svårigheter. Min uppfattning är att det kan ligga lite i båda, det framgick inte hur långt in i 
värnpliktstiden det hade gått då dessa avvek eller avslutade, en möjlighet är att de inte känt 
någon tillit till gruppen, och ingen emotionell energi för att fortsätta i den miljön. Initialt då de 
ryckte in kan de haft negativ emotionell energi att befinna sig i gruppsammanhang som gjorde 
att de valde att emotionellt stå utanför (Collins 2004). 

Man kunde inte klampra på överallt utan man måste kolla läget och hjälpa till, 
vi var en så pass bra grupp så vi kunde dela på olika bördor, alltid var det 
någon som kunde något som inte jag kunde till exempel. Vi dela med sig.(Karl) 

Det var viktigt att stå upp för varandra och stötta varandra, de som inte kan får hjälp av de 
som kan, det blir till deras gemensamma gärningar. Durkheim menar att det är just där 
sociologin har sina rötter att de sociala fakta som finns bygger på individers gemensamma 
tankar och handlingar, det kan vara trosövertygelse och eller ett beteendesätt som kollektivet 
framhärdar, man måste se att en grupp är på ett visst sätt där man kan urskilja det normala, i 
just denna konstellation av institution (Durkheim 1978). Detta förtydligas ytterligare av det en 
respondent uttrycker, han beskriver i intervjun att det inte var så många befäl som skrek och 
gapade, han kallade dem för stridstuppar. Det var en stor skillnad från armén trodde han, 
eftersom de inte kollade logementens status varje morgon, men när de gjorde det och man 
misslyckats måste man göra om allt från början. 

Lär sig ändå disciplin och moral man måste ta tag i sig själv, det var en stor 
fördel då man var i det militära, det var ju så i det militära. Man kunde inte 
bara lämna den där sängen, man var ju tvungen att göra det. (Börje) 
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Durkheim talade om moralutbildning, han menade att en av sociologins uppgifter var att finna 
en grund för vilken den kunde baseras. Man kunde se grunden till detta i religionen. Men 
moralen måste kunna fungera i samhället. Han talar om tre viktiga steg Disciplin och tydliga 
regler, kollektiv målsättning samt moralen måste kunna förstås och försvaras med rationella 
argument (Boglid, Eliaeson och Månson 2005). 

Den första månaden fick vi inte lämna logementet kom jag ihåg, det skulle ju 
drillas så hårt i början så, man levde ju det livet då om man säger så, men det 
gick ju det också[…] Gjorde man som de sa var det inget problem, det var ju 
befälen som bestämde. (Karl) 

En av oss blev särskilt utsatt, det var ju en stockholmare som var på han hela 
tiden sa dumma saker och gjorde dumma saker, stor var han, men till slut brast 
det för mig o ja sa ifrån o sa nä nu räcker det, o han blev så fruktansvärt arg på 
mig så jag tänkte ,nu, men sen ändra han sig han hade ju inte tänkt sig för 
naturligtvis//…/ vi skulle ju jobba ihop och reparera.(Nils) 

Man jobbade ihop så det var värdefullt att ha den kontakten mellan varandra. 
Man var ju tvungen att samarbeta det fanns ingen annan utväg, vi skulle ju göra 
manöver ihop.(Börje) 

Moralutbildningen som bygger just på detta att gränser regler och disciplin måste vara tydliga 
till en början. Moral skall ju enligt Durkheim vara något som står över de enskilda 
individerna. Människan behöver då få någon forma av rutinmässig upprepning av reglerna så 
det blir en del av individen. Inverkan från gruppens normregler måste finnas införlivat i 
individen, eftersom moralen inte enbart skall ske under lydnad. Det är viktigt att moralen 
förstås och dessutom ska försvaras (Boglid mfl 2005). 

Kom du försent kom polisen o hämtade dig. Det var några stockholmspojkar och 
de kom försent, ja det var ju förhör de hadd ju kört av vägen med bilen men då 
sa han tror att han var kapten eller något de skull ni ha räkna med o ni ska vara 
här i tid, de fick kasernförbud tro de inte fick gå ut på två veckor, alltså utanför 
område.(Per) 

Studien visar här att det fanns tydliga regler om vad som var accepterat och ej accepterat 
under tiden som värnpliktig. Regler som exempelvis passa tider följde man inte dessa fanns 
inga ursäkter som kunde förmildra omständigheterna. Vad ansåg de själva om sin 
moralutbildning under värnpliktstiden, min undran var om informanterna ansåg att det 
existerade en synlig moralutbildning. Då jag frågade informanterna hur moralutbildningen såg 
ut så svarade en: 

Moralutbildning i viss mån – jo hur man skulle uppträda och så, det här var 
organiserat i stora salar, med olika teman.(Nils) 

Då får man uppfattningen om att de omedvetet fick till sig någon form av dold 
moralutbildning, som Durkheim beskriver moralutbildning (Boglid, Eliaeson och Månson 
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2005) genom hela värnpliktstiden, en form av omedveten påverkan av deras egen moral, för 
att problematisera detta lite till var det en informant som uttryckte:  

moral tycker jag är svårt det är som moral för mig är inte moral för dig, att 
moralen var något svårt och individuellt.(Börje)  

Bauman beskriver moralen att det är en inre kamp, en ständig oro, man kan aldrig vara säker 
på om man följt sitt moraliska ansvar. (Bauman 2015) I resultatet finns tydlighet kring att 
moralutbildningen som följde värnpliktstiden bygger på Durkehims teorier om hur moralen 
internaliserades i individerna, och blev en del av dem själva. (Durkheim1978) 

Sammanfattande resultat  
Min sista fråga i intervjuguiden handlade om vad informanterna ansåg att de skulle missat 
eller vad de som inte gör värnplikten missar, svaret på det blev nästintill en övergripande 
sammanfattning av kärnan i studien, det som berör den sociala sammanhållningen. 

Missar att få lära sig att umgås med folk, att umgås med varandra och ta 
hänsyn till varandra ...när man kom dit hade man inte umgåtts i så stora gäng 
sällskap man fick bli lite social, innan jobb och sedan gått hem, nu ju umgås 
med andra människor och bli social…man fick ta hänsyn till varandra 20 
stycken på luckan. (Olle) 

Ja de missar enormt mycket men kamratskapet, sen att kunna ta hänsyn mot 
varandra i svåra förhållanden även kunna göra rätt för sig då man får en 
uppgift det är en bra utbildning för att bli en bra människa.(Karl) 

Ja he ja tror nog kamratskapet och lära sig ta hand om sig själv.(Per) 

man missar att lära sig disciplin och moral, man måste ta tag i sig själv då man 
gjorde värnplikten.(Börje) 

Enligt Giddens och Griffiths (2007) talar Durkheim om sociala fakta som delade 
förväntningar i en grupp, något som är i gruppen som är utöver individen den sociala gruppen 
var mer på en mikronivå det som sker individerna emellan. Under värnpliktstiden så var det 
tydliga förväntningar på individen och vad det gemensamma målet var.  

Jag tror att jag hade missat alla i ens omgivning hade gjort värnplikten, jag har 
inte vilja haft det ogjort, det är så stor del du kan efteråt möta en okänd 
människa och har alltid något att tala om, jag hade stått utanför den 
gemenskapen om man inte gjort värnplikten.(Sven) 
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Bauman talar om att vi kan ha samma erfarenheter, men för den skull ej inte samma känslor 
men vi måste komma till kärnan av vem vi är för att skapa någon form av gemensamt 
kollektiv, gör vi inte det förblir vi alla främlingar (Bauman 1991). Om upplevelsen är att vi 
alla är främlingar kan den sociala sammanhållningen bli svår att skapa. 

Man klarar mycket som människa, man vill inte vara den som sviker gruppen, 
sina kamrater 
det är bättre att vara i grupp, än en enskild individ.(Sven) 

 
Alla informanter är aktiva i någon form av föreningsliv nu, från att spela Bridge träna i grupp, 
vara aktiv politiskt. Aktivt hjälpa bekanta som exempelvis behöver hjälp med att snickra 
skotta snö eller dylikt. Alla informanterna har efter pensionering haft ett stort engagemang av 
något slag både som gynnar dem själva och andra. 

När man spelar Bridge spelar man i par, då kan man inte bara strunta i att 
komma, då blir ju en ensam.(Per) 

Ja, jag har ju gympa tre gånger i veckan med en grupp gubbar.(Olle) 

Jag är engagerad politiskt, är ordförande i XX nämnden.(Börje) 

Att ta hänsyn och hjälpas åt är något som lever kvar och har ett utrymme i individens liv nu. 
Uttrycket om att ställa upp för varandra existerade fortfarande, uttryck på sätt som att man 
bara inte kan strunta i varandra. 
 
Collins (1994) menar att man medvetet eller omedvetet strävar efter att befinna sig i 
sammanhang som stärks med hög emotionell energi. Informanterna väljer att befinna sig i 
sammanhang där gruppen är viktig att man ska förändra något tillsammans, och att det går att 
förändra både sig själv och samhället. Har man någon gång fått en hög emotionell energi 
söker man sig till samma typ av sammankomst igen det kan vara en mot en som i Bridgen, 
man måste komma och ställa upp för varandra, i gymnastiken, ingen ska behöva vara ensam 
och politisk, tro på att var med att förändra samhället.  
 
Det var ingen av informanterna som hade kontakt med sina tidigare värnpliktsvänner, när de 
beskriver tiden då de genomfört värnplikten förs tankarna mer till att ritualen påminner om en 
skolritual. Skolan är något alla går igenom. Samma sak var det för denna tids värnpliktiga. 
Somliga träffas på nytt, andra inte, men den känslan i ritualkedjan, den emotionella energins 
styrka bestämmer om individen söker sig till liknande grupper igen (Collins 1994). 
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Diskussion  
Min studies övergripande syfte var att få en klarhet i vilken betydelse värnplikten haft för den 
sociala sammanhållningen i vårt samhälle. För att erhålla en tydligare struktur på min studie 
valdes följande frågeställningar: På vilket sätt har det kollektiva tänkandet utvecklats i 
samband med värnplikten? Upplever individerna att det var något som skedde under en 
begränsad tid, eller lever det kvar som en del i individen? På vilket sätt skapades det en 
förståelse för andra individer ur andra samhällsklasser än den egna? På vilket sätt fanns etiska 
och moraliska normer under värnpliktstiden, utvecklades dessa till någon form av 
moralutbildning som följde individen genom livet?  

Genom min studie valde jag att titta närmare på vilket sätt den sociala sammanhållningen 
påverkats. Detta kan omöjligtvis göras utan att titta närmare på olika processer som 
människan går igenom och påverkas av ur både mikro-och makroperspektiv. Studiens 
teoretiska ramverk vilar till stor del på Durkheims tankar om moral, social grupp och 
socialfakta. Det Durkheim teoretiskt försöker beskriva är just det osynliga fast på något sätt 
ändå det tydliga. Det var även studiens förhållningssätt att för informanterna ur ett 
retrospektivt förhållningssätt kunna kasta återblickar mot tiden som varit och se på det med 
livserfarna ögon. 

Det som framförallt var tydligt att de kunde beskriva aktiviteter under värnpliktstiden som 
faktiskt inte var så roliga, marschera, gräva stridsgropar, (informanterna uttryckte det så men 
det korrekta namnet är ståvärn) men det var något man gjorde, alla gjorde det. Vi soldater 
hade det som vår uppgift, underförstått var, att alla skulle ställa upp på det. Den sociala 
gruppen, det var inte bara så att det var ett befäl som kom och befallde, utan det var även 
gruppens förväntningar gentemot varandra. Tydligheten angående vilka mål gruppen hade 
stod befälen för, men gruppen underordnade sig inför dessa. 

För att en grupp ska kunna känna sig trygg och känna tillit till varandra är det av vikt att man 
lär känna varandra, att man inte skall, som Bauman uttrycker det vara främlingar eller fiender 
inför varandra. Detta var något informanterna uttryckte väl, just att som värnpliktig bli 
tilldelad en grupp, att man inte kunde söka sig till de man kände igen sedan innan, om man 
skulle känna igen någon. De var tydligt indelade i grupper och dessa grupper skulle arbeta 
tillsammans. Det spelade ingen roll om du var från Kiruna eller Stockholm, om du bott ensam 
med en förälder eller om du kom från en välbärgad familj. Gruppen skulle arbeta ihop, de 
kunde inte själva exkludera eller inkludera vissa medlemmar. 

Som individ vill man finna någon tillhörighet, de som känner sig vilsna och ej känner en 
samhällelig tillhörighet tenderar att söka sig till destruktiva sammanhang som exempelvis 
kriminella gäng. Collins menar att interaktionsritualer inte nödvändigtvis måste vara positiva 
aktiviteter för att få hög emotionell energi utan om den emotionella energin är hög vill man 
söka sig till samma sammanhang igen.  

Det som blir tydligt är att alla individer får betydelse, om man ser från ett större perspektiv 
den enskilda människan ser inte bara till sina egna handlingar utan det blir synligt hur 
individens egna handlingar påverkar gruppen. Bauman menar att för ett kollektiv skall kunna 
formas måste individerna förstå sin egen del. Man kan samtidigt vara en del av problemet och 
en del av lösningen. Försvarsmaktens uppbyggnad är att man är grupp, sedan växer den och 
blir pluton, kompani och bataljon. Har man först övat i grupp för att kunna samspela anser jag 
att det blir lättare att förstå sin betydelse i stora gruppen bataljon. Som för individen vidare ut 
i samhället.  
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Under en tid där alla hade någon förankring till försvarsmakten är jag övertygad om att det 
skapades en känsla av social sammanhållning, alla ryckte in i värnplikten då de var på gränsen 
till vuxenlivet, stöptes i en form. Den stora lärdomen som de tog med sig från den tiden var att 
vara juste, ställa upp för varandra, kunna umgås med alla, hjälpas åt, fråga om råd. Om vi alla 
levde efter det skulle många globala samhällsproblem kunna lösas. Vi måste nu börja brottas 
med detta individuellt. 

Att göra värnplikt i en tid den var allmän kan påverkat känslan av att vara påtvingad, utan en 
utbildningsprocess som alla var delaktig i kan ha skapat känsla av att inte vara tvingande som 
på ett sätt relateras till det Durkheim menar med sociala fakta. 

Det som slog mig under intervjuerna var att det fanns en vilja att samtala om tiden som varit 
alla informanter hade något av vikt att säga. Det informanterna beskriver är att det fanns vissa 
detaljer som inte var så roliga, och vissa kunde uttrycka det där att marschera var inget för 
mig jag är ingen sådan ”stridis”. Trots att det mer narrativt berättade detta, var det inget som 
de beskrev då de sedan fick specifika frågor om det funnits något som varit negativt under 
värnplikten, istället kom det svar som – ja man hade inte så mycket pengar, ingenting om de 
tråkiga arbetsuppgifterna. Är det så att de sociala fakta som Durkheim talar om att försöka 
belysa just detta, känslan att höra ihop, finna något fruktsamt i att vara en grupp som ibland 
utför tråkiga sysslor, att gruppkänslan är så starkt att det tråkiga konkreta faller i glömska och 
det abstrakta känslan av att höra ihop blir det som faktiskt får utrymme i individen. 

Min tolkning av allt detta som framkommit är att vi behöver en trygghet i oss själva för att 
kunna utveckla tillit till andra man måste tro på sin egen förmåga. Jag är övertygad om att vi 
behöver varandra, inte bara som en fysisk person, utan mer våra sinnen och tankar Under 
värnpliktstiden sker en tydlig utbildning i etiska regler och moral, det är det som belyses mest 
och informanterna sade att de lärt sig. Det studien tydligt ser är att av de etiska regler som 
fanns då, och i viss mån fortfarande existerar fortfarande lever i individen. Informanterna gav 
uttryck för att de fick lära sig att lyssna, hjälpas åt, man kunde inte bara strunta i saker, det var 
ingen som kom och bäddade sängen om man själv inte gjorde det, mycket ansvar lades på 
individuell nivå. 

Att man inte haft kontakt med några av sina tidigare Värnpliktsvänner tyder på att det är 
själva grupprocessen under värnpliktstiden som är själva lärandeprocessen under den tiden 
som var själva sociala lärande, lära sig att ta ansvar för både sig själv och andra att utföra 
aktiviteter och uppdrag tillsammans. Det var allt ifrån att bädda sängen till att vara en viktig 
kugge i en stor övning. Att se sin roll i det som skulle utföras. 

Att vara del i ett stort sammanhang, vara delaktig i det sociala samspelet var något som fanns 
med efter värnpliktstiden. Detta är tydligt i studien, det är också något som alla i olika grad 
har sagt att de burit med sig att kunna umgås i så stora grupper. 

De övrigas ursprung var något de inte lade så stor vikt på, studiens tanke över det är att när 
man kommer till regementet där värnplikten skall genomföras avidentifieras den värnpliktige, 
tydligare då studiens informanter genomförde sin värnplikt, då hade man ej heller tillåtelse att 
ha civila kläder till och från Luckan efter det att de militära kläderna kvitterats ut.  

Min studie kan inget annat påvisa än att värnplikten har haft betydelse för den sociala 
sammanhållningen i vårt samhälle, under värnpliktstiden fanns det ett etiskt och moraliskt 
lärande i både riktlinjer samt underförstådda grupprocesser. Samtliga informanter var eniga 
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om att man, som de på ett eller annat sätt uttryckte det, fick lära sig att vara en god kamrat, att 
ställa upp för varandra och hjälpas åt. Det var ej heller så många som reflekterade över vilken 
samhällsklass de andra i gruppen kom ifrån, utan alla satt i ”samma båt” och skulle ta sig till 
slutmålet, MUCK. Det både Durkheim och Collins tar upp som en viktig ingrediens i att 
skapa en grupp är symboler, en viktig faktor för att skapa det gemensamma under 
värnpliktstiden var att alla deltagarna fick ta på sig rollen som värnpliktig, en viktig del i den 
processen var att bära uniform. 

Vidare forskning 
Vidare forskning med värnplikten som grund kan vara att ur exempelvis ett genusperspektiv, 
se hur kvinnorna som genomförde värnpliktsutbildningen och ej fortsatte sin karriär inom 
försvarsmakten, har för upplevelse av värnpliktstiden och vad de bär med sig idag.  
Funderingar jag har är att de har under den tiden lärt sig det manliga språket och har därför 
lättare att slå sig in på den del av arbetsmarknaden som företrädelsevis män har tillträde till.   

Vidare så tror jag att en stor del av de unga männen som idag känner sig vilsna på 
arbetsmarknaden och i sociala sammanhang faktiskt hade givits utrymme för att skapa rutiner 
struktur och gemenskap, om det hade funnits något värnpliktsliknande att tillgå. Värnplikten 
var trots allt en viktig rutinmässig och social inrättning. Det skulle ur ett sociologiskt 
perspektiv varit mycket intressant att undersöka betydelsen av värnplikten för denna 
målgrupp.  

Ur en angreppsvinkel social integration finns förutsättningar att göra en liknande studie, men 
att då målgruppen skall vara de som exempelvis gjort värnplikten för tio år sedan, hur såg de 
på sammanhållningen och vad fick den tiden för bieffekter för de? 

Avslutningsorden lånar jag av Tage Danielsson: 

”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp” Tage Danielsson 
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Bilaga  

Intervjuguide    

Bakgrundfrågor 

Vad heter du? 

När är du född? 

 Kan du berätta lite om dig själv?  

– Barn? 

– Gift? 

– Boende? 

– Fritidsintresse? 

Vad är ditt huvudsakliga yrke? 

Huvudfrågor 

Var gjorde du värnplikten? 

– Hur lång var din värnpliktstid?  

– Vilken befattning hade du? 

Kan du beskriva vad du fick lära dig under värnpliktstiden? 

Hur såg din relation ut till övriga lumparvänner, kan du beskriva hur er gemenskap såg ut? 

– Grupp 

– Kompani 

– Pluton 

Kommer du ihåg någon eller några av dina lumparkompisar? 

Har du kontakt med någon av dessa i dag? 

Vet du från vilken bakgrund de övriga hade? 

Så här långt senare vad bär du med dig från värnpliktstiden? 

Kan du beskriva någon positivt eller negativt med att ha varit värnpliktig o levt nära varandra? 

Finns det något specifikt minne från den tiden som påverkat dig som du vill berätta om? 

Funderar du någon gång om hur det skulle ha påverkat dig om du inte gjort värnplikten? 

Vad tror du de som inte gjorde värnplikten missade? 


