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Abstract 

 
Titel: Välkommen till klubben - en kvalitativ studie om Försvarsmaktens 
marknadskommunikation 
Författare: Emma Enoksson & Klara Ördell 
Kurs, termin och år: C-uppsats MK032G, HT-16 
Antal ord i uppsatsen: 14,412 
 
Problemformulering och syfte: Statlig marknadsföring är något som blir allt vanligare i 
samhället. I Sverige är detta något som bland annat kan ses hos Försvarsmakten, vilka sedan 
avskaffandet av värnplikten år 2010 lagt hundratals miljoner på direkt marknadsföring genom 
bland annat reklam och sponsring. Detta har både fått kritik för att bland annat påverka statens 
trovärdighet negativt, medan kampanjerna i vissa sammanhang också hyllats och beskrivits 
som “genidrag”. Förekommandet av dessa skilda åsikter påvisar en tydlig komplexitet i 
frågan om statlig marknadsföring, vilken också kan tolkas ha en påverkan på myndigheternas 
legitimitet. Vidare är statlig marknadskommunikation även något som kan ses influera den 
relation och uppfattning medborgarna får av myndigheter och samhället i stort. Syftet med 
denna studie är därför att undersöka vilka marknadskommunikationsstrategier 
Försvarsmakten som statlig myndighet använder sig av i sina reklamkampanjer, samt vilka 
budskap dessa producerar. 
 
Metod och material: För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en retorisk analys 
utförts för att tolka det empiriska materialet. Även samtalsintervjuer av informantkaraktär 
med personer insatta i det analyserade materialet har nyttjats för att komplettera den retoriska 
analysen, och för att få en bättre förståelse för syftet samt tankegångarna bakom 
Försvarsmaktens marknadsstrategi.  
 
Huvudresultat: Studien visade att Försvarsmakten främst använder 
marknadskommunikationsstrategier som syftar till att bygga upp ett varumärke som 
kompetent samhällsaktör och för rekryteringsmålgruppen intressant arbetsgivare. Detta yttrar 
sig i att Försvarsmakten genom sin marknadskommunikation associerar sig till egenskaper 
rörande demokratiska och nationella ideal, fysisk kompetens och en stark gemenskap inom 
organisationen, samt genom producerandet av retoriska budskap som kan ses ge uttryck åt 
detta.  
 
Nyckelord: Statlig marknadskommunikation, varumärke, retorik, arbetsgivarvarumärke, 
Försvarsmakten, New public management 
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1 Introduktion och problembakgrund!
!
Marknadsföring har gått från någonting framförallt nyttjat av den privata marknaden och 
vinstdrivande företag till att bli ett verktyg även statliga institutioner i allt högre grad 
använder sig av (Kotler 2013:26). I Sverige är detta något som bland annat kan ses hos 
Försvarsmakten.  
 
Försvarsmakten har sedan värnplikten avskaffades 2010 lagt hundratals miljoner på direkt 
marknadsföring genom bland annat reklam och sponsring (Sveriges Radio 2013). I mars 2016 
lanserades appen Försvarsmaktens Träningsklubb, som snabbt toppade listan i AppStore för 
träningsappar (Lindberg 2016). Totalt lades nästan 25 miljoner kronor på framtagandet och 
lanseringen av appen (ibid). 
 
Försvarsmaktens marknadsföringssatsningar har fått kritik för att påverka statens trovärdighet 
negativt, då den traditionella rollen av att sprida information till allmänheten utmanas av en 
roll där man istället skapar och sprider reklam (Sveriges Radio 2013). Även den ovan nämnda 
appen har kritiserats för att försvåra för privata aktörers möjlighet att konkurrera på 
marknaden, och att i förlängningen kunna påverka innovationsklimatet i Sverige då färre kan 
våga ta ekonomiska risker när statliga aktörer träder in på nya arenor (Lindberg 2016). I 
kontrast till denna negativa respons har appen också hyllats; i Dagens Industri beskrivs 
kampanjen som ett reklammässigt genidrag, där man effektivt bygger en relation med 
träningsintresserade unga människor som kan ses som potentiella rekryter (Leijonhufvud 
2016). 
 
Utifrån detta kan man se att frågan om statlig marknadsföring är komplex och väcker många 
åsikter, och kan vidare även tolkas ha en påverkan på myndigheternas legitimitet (Castillo 
2009:21). Att staten närmar sig den privata sektorn påverkar inte bara marknaden och 
företagsamheten, utan kan även tänkas influera den relation och uppfattning medborgarna får 
av myndigheter och i förlängningen samhället. Forskning om den svenska statens 
marknadsorientering visar också att den kan ha en inverkan på det demokratiska klimatet: 
enligt Castillo (2014:294) skapar marknadsreformer en gråzon mellan staten och näringslivet, 
som kännetecknas av otydliga regler och kan öka risken för korruption i välfärdsstater som 
tidigare varit lågkorrupta.  
 
Vi ser därmed en samhällelig relevans för att undersöka hur Försvarsmakten som statlig 
myndighet använder sig av marknadskommunikationssstrategier, och vilka budskap dessa 
medför. Det finns också en inomvetenskaplig betydelse att vidare undersöka med vilka 
budskap svenska myndigheter söker skapa relevans för den egna verksamheten, då detta kan 
bidra till ökad kunskap kring hur marknadsteoretiska begrepp nyttjas av olika slags aktörer. 
Med denna studie hoppas vi kunna bidra till ett mångsidigt perspektiv på hur statlig 
marknadskommunikation och varumärkesbyggande används för att attrahera specifika 
målgrupper. 
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2 Syfte och frågeställningar 
!
Syftet med denna studie är att undersöka vilka marknadskommunikationsstrategier 
Försvarsmakten som statlig myndighet använder sig av i sina reklamkampanjer, samt vilka 
budskap dessa producerar. 
 

• Hur använder Försvarsmakten marknadskommunikation för att förmedla sin roll som 
arbetsgivare och samhällsaktör? 

• Vilka retoriska budskap kan ses i Försvarsmaktens marknadskommunikation? 
 
 

2.1 Avgränsningar 
Då studien har en tydlig utgångspunkt i ett avsändarperspektiv, där empirin härstammar från 
material skapat eller uttryckt av Försvarsmakten, faller det sig naturligt att inte söka uttala sig 
om hur detta faktiskt mottas av målgruppen. Att även undersöka detta skulle kräva ytterligare 
metoder och leder till ett annat fokus än det beskrivet i studiens syfte. Hur Försvarsmaktens 
varumärke och marknadskommunikation upplevs av utomstående är därför något som inte 
kommer omfattas av studien.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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3 Bakgrund, Försvarsmakten och 
värnplikten 
 
I Sveriges historia har det alltid funnits någon form av militär tjänstgöring för män. 1901 
infördes värnplikten som den såg ut fram till då den avskaffades 2010, vilket innebar ett 
system där alla män mellan 18 och 47 år var skyldiga att utbilda sig militärt för att kunna 
försvara landet i händelse av krig. Från och med 1980-talet fick kvinnor också göra lumpen 
frivilligt. År 2010 avskaffades värnplikten, och ersattes istället av en frivillig utbildning 
genom vilken man blev anställd av Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2016a).  
 
För Försvarsmakten innebar denna nya situation ett behov av att attrahera människor till sin 
verksamhet och framstå som en intressant arbetsgivare (Hellquist 2016). Här kan den statliga 
myndigheten ses ställas inför en ny situation om att konkurrera om utrymme på en marknad, 
vilket av Almqvist (2006:10) beskrivs genom fenomenet New public management. Detta 
fenomen beskriver hur den offentliga sektorns verksamheter sedan 1980-talet i ökande grad 
influerats av näringslivet och metoder från den privata sektorn (Almqvist 2006:24). 
Medborgaren beskrivs inom New public management att genom sitt inflytande som “kund” 
kunna välja olika alternativ, och därmed besitta en större makt (Almqvist 2006:27). I och med 
avskaffandet av värnplikten kan Försvarsmakten numera ses konkurrera om arbetskraft på en 
öppen marknad, och allmänheten kan från detta perspektiv inte bara tilltalas som medborgare, 
utan också potentiella “kunder” som överväger Försvarsmakten som arbetsgivare bland 
tusentals andra. 
 
Som beskrivs av Walsh (1994:64) har denna utveckling av marknadsbaserade metoder inte 
bara placerat offentliga organisationer i en situation som är jämförbar med privata företag, 
utan också medfört att dessa ibland måste konkurrera mot varandra. Utifrån Försvarsmaktens 
nuvarande situation blir den kommunikativa uppgiften inte bara en om att skapa ett förtroende 
hos allmänheten, utan också argumentera för sin egen potential som arbetsgivare framför 
andra.  
 
Hösten 2016 kom ett nytt förslag om att återigen införa värnplikt, nu både för män och 
kvinnor (Gummesson 2016), men i nuläget kvarstår Försvarsmaktens uppgift om att rekrytera 
runt 4000 människor om året (Stjernström 2016). På vilket sätt och genom vilka budskap sker 
då denna process med hjälp av marknadskommunikation? Det är vad den här studien ämnar 
undersöka.  
!
!
!
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4 Teorikapitel 
!

4.1 Teoretiskt ramverk 
För att kunna analysera och förstå studiens resultat på ett relevant sätt utgår det teoretiska 
ramverket från ett marknadskommunikationsperspektiv, med fokus på varumärkes- och 
budskapsstrategier. Förhoppningen är att med dessa verktyg kunna placera Försvarsmaktens 
marknadskommunikation i ett större teoretiskt perspektiv. Då syftet med studien är att kunna 
analysera vilka budskap som uttrycks i kampanjerna används också en retorisk utgångspunkt, 
genom vilken författarna ämnar koppla de meningar och argument som finns i kampanjerna 
till en större helhet. 
 
I linje med studiens syfte och avgränsningar har teorier om hur varumärken och andra 
marknadsstrategier enbart upplevs av mottagare exkluderats.  
 

4.1.1 Marknadskommunikation 
Mårtenson (2008:19) beskriver att marknadskommunikation innefattar de kontakter som 
företag har med olika intressenter för att direkt eller indirekt påverka marknadens uppfattning 
om och intresse för deras produkter, tjänster, idéer och anseende. Tillämpat på 
Försvarsmakten kan marknadskommunikation beskrivas handla om de reklamkampanjer som 
utförs i syfte att påverka allmänhetens uppfattning om myndigheten, vilket i denna studie ger 
ämnet en stor relevans. 
 
Marknadskommunikationen kan användas antingen för att utveckla enskilda 
produktvarumärken för fysiska produkter, eller i ett större perspektiv bygga upp hela 
företagets anseende (Mårtenson 2008:24), dess “corporate brand” (Mårtenson 2008:36). 
Skillnaden mellan dessa beskriver Mårtenson (ibid) främst är att marknadskommunikationen 
kring företagets övergripande varumärke måste ta hänsyn till motstridiga intressentgrupper 
och mål, och blir således långt mer komplex och utmanande än den för enskilda produkter. Ett 
starkt varumärke kan dock också ge större ekonomiska och strategiska fördelar än ett företags 
materiella tillgångar (Mårtenson 2008:57). Det är i denna övergripande varumärkesaspekt den 
här studien tar sin utgångspunkt, då den aktör som analyseras, Försvarsmakten, av naturliga 
skäl utåt främst kan ses arbeta med en övergripande kommunikation kring sin verksamhet och 
det kan därför också antas att deras marknadskommunikation bäst förstås från ett 
varumärkesperspektiv, snarare än ett om hur olika specifika produkter presenteras. 
 

4.1.2 Varumärkeskonceptet 
Varumärke kan tolkas vara ett centralt område inom marknadskommunikation, då det kan 
antagas vara grundläggande för hur en organisation framställer sig själva i relation till 
omvärlden. Konceptet varumärke kan dock ses som svårdefinierat och något abstrakt. Som 
Dahlén och Lange (2009:230) beskriver är begreppet mycket brett och kan referera till 
upplevelsen av både företag och personer. För att underlätta den teoretiska analysen och inte 
fastna i vidare resonemang om begreppets innebörd kommer denna studie att utgå från 
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American Marketing Associations definition av varumärke, som Kotler (2013:245) 
presenterar: 
 
“Ett namn, begrepp, tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa, som har till 
syfte att identifiera varor eller tjänster från en säljare eller grupp av säljare, och skilja dessa 

från konkurrenternas.” 
 
Melin (1999:56) beskriver hur ett varumärke bäst förstås som ett strategiskt konkurrensmedel, 
med hjälp av vilket man kan skapa värde både för märkesinnehavaren och konsumenten. 
Melin (ibid) beskriver även varumärkets främsta syften som att skapa trygghet och lojalitet 
hos organisationens kunder, samt att informera om produktens värde och kvalitet. Vidare är 
det viktigt för varumärkets utveckling att genom marknadskommunikation ständigt hålla 
målgruppens attityder aktiverade, bland annat genom att varumärket ständigt ses som 
närvarande (Mårtenson 2008:47). I detta skapande av engagemang hos konsumenter beskriver 
Dahlén och Lange (2009: 229) associationer som det centrala för ett varumärkes värde: 
genom att skapa för sin målgrupp relevanta associationer till varumärket, kan det särskiljas 
från konkurrenter och ge ett varaktigt intryck.  
 
Varumärkets betydelse för företaget eller organisationen kan också förstås utifrån en social 
dimension. Svensson och Östberg (2013:59) beskriver konsumtion som en social handling, 
genom vilken konsumenter uttrycker sin självbild och skapar relationer till omvärlden. 
Konsumtionen kan därmed tolkas kommunicera sociala meningar, genom vilken betydelsen 
för ett starkt och för målgruppen relevant varumärke stärks (Svensson & Östberg 2013:61). 
Från detta perspektiv kan varumärken markera en social tillhörighet, där man uttrycker 
samhörighet till en viss konsumentgrupp men också distanserar sig från andra (Svensson & 
Östberg 2013:62). Företag som lyckas skapa en gemenskap mellan relevanta konsumenter har 
därför en större chans att bli framgångsrika, och då kan även varumärket bli en symbol för en 
viss grupptillhörighet (Svensson & Östberg 2013:80). 
 

4.1.3 Varumärkets personlighet och identitet 
Hur gör man då för att skapa ett för målgruppen relevant och attraktivt varumärke? Beroende 
på hur målgruppen eller målgrupperna ser ut kan varumärket behövas ändras och anpassas för 
att på bästa sätt tilltala just den del av allmänheten organisationen har för avsikt att nå. I 
diskussionen kring varumärken brukar man här skilja på begreppen varumärkesidentitet och 
varumärkesimage, där den första beskriver hur företaget önskas uppfattas (Dahlén & Lange 
2009:238), och den andra hur konsumenter faktiskt upplever varumärket (Dahlén & Lange 
2009:245). Då denna studie utgår från ett avsändarperspektiv där Försvarsmaktens intentioner 
är det som undersöks, kommer mindre fokus att ligga på den faktiskt upplevda bilden av 
Försvarsmaktens varumärke och istället fokusera på varumärkets identitet och personlighet, 
vilka inkluderar medel marknadsföraren själv kan använda sig av för att visa vad varumärket 
står för (Dahlén & Lange 2009:236).  
 
Genom att utnyttja det faktum att människor sammankopplar varumärken med mänskliga 
personlighetsdrag, kan man förtydliga och relatera det till konsumenten med en 
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varumärkespersonlighet (Aaker 1997:347). Aaker (1997:348) beskriver att ju mer konsekvent 
och distinkt varumärkets drag relaterar till konsumentens självbild, desto starkare preferens 
skapas till det särskilda märket.  
 
Aaker (1997:352) har genom att kategorisera olika personlighetsegenskaper kopplade till 
varumärken presenterat en modell med fem distinkta dimensioner för att kunna särskilja ett 
varumärkes personlighet, inom vilka olika egenskaper innefattas: 
Ärlighet - jordnära, ärlig, nyttogörande, munter. 
Spänning - djärv, livlig, fantasifull, uppdaterad. 
Kompetens - pålitlig, intelligent, framgångsrik. 
Sofistikation - överklass, charmerande. 
Robusthet - naturnära, tuff. 
 
Aaker (1997:353) beskriver vidare att de tre första dimensionerna också knyter an till djupare 
psykologiska dimensioner hos individen: ärlighet appellerar till värme och acceptans, 
spänning till sociala sammanhang, energi och aktivitet, och kompetens kan kopplas till ansvar 
och trygghet. De återstående två dimensionerna, sofistikation och robusthet, spelar istället på 
egenskaper individen åtrår men inte har, som glamour och styrka (ibid).  
 

4.1.4 Employer branding 
Eftersom Försvarsmaktens verksamhet baseras på ständig rekrytering bör organisationens 
marknadskommunikation också förstås utifrån deras position som arbetsgivare. Employer 
branding, eller arbetgsivarvarumärke, är en viktig aspekt av det varumärkesarbete som 
organisationer utför och avser hur en organisation genom marknadsföring försöker skapa en 
bild av sig själv som en distinkt och attraktiv arbetsgivare, både internt och externt (Anseel et 
al 2007). Arbetet med detta är något som författarna Parment och Dyhre (2009:7) menar att 
alla organisationer bör ta hänsyn till, men att vikten av det kan skifta, eftersom olika 
organisationer har olika stort behov av rekrytering. Med Försvarsmaktens rekryteringsmål i 
åtanke är arbetsgivarvarumärke något som för dem kan antas vara av stor betydelse. 
 
Parment och Dyhre (2009:36) menar att människor i allt högre grad lägger större vikt vid vem 
de vill jobba för snarare än bara vad de faktiskt vill jobba med, vilket ger organisationer med 
starka varumärken en klar fördel i konkurrensen om arbetskraft. De beskriver även hur yngre 
generationer är mer känsliga för och uppmärksamma på de meddelanden som varumärken 
förmedlar (Parment och Dyhre 2009:36). Detta menar de påverkar unga människors 
karriärval, då de får en tydlig uppfattning om vilka företag de anser bra att jobba för och inte 
(ibid). Således är det i dagens samhälle mer nödvändigt än någonsin för organisationer att 
utveckla en positiv och autentisk bild av sig själva på marknaden, för att tilltala i synnerhet 
unga människor (Parment och Dyhre 2009:36-37).  
 

4.1.5 Varumärkesorientering inom offentliga sektorn 
Då Försvarsmakten inte endast är en organisation beroende av att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare, utan också är en statlig myndighet som har höga krav på sig gällande 
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trovärdighet, kan en komplexitet tolkas finnas i deras varumärkesbyggande uppdrag. Till 
skillnad från den kritik mot statligt marknadsorientering som beskrivs av Castillo (2009:21) i 
studiens problembakgrund beskriver dock Gromark och Melin (2013:1104-1105) att även om 
denna kan vara problematisk för statens trovärdighet och verksamhet, ska den statliga 
marknadsorienteringen inte likställas med en varumärkesorientering hos den offentliga 
sektorn: medan marknadsorientering bidrar till kundfokus och drivs av vinstintresse, så kan 
ett ökat fokus på varumärkesbyggande bidra till en mer långsiktig integration av mission, 
vision och kärnvärden i hela organisationen, där fokus ligger på att sammanföra interna och 
externa perspektiv (ibid). Där marknadsorientering förklaras som fundamentalt kortsynt och 
mekaniskt, kan varumärkesbyggande antas vara mer relevant för statliga institutioner då det 
innefattar en holistisk syn på organisationen som kan verka mer robust och kraftfullt 
(Gromark & Melin 2013:1100). 
 
Gromark och Melin (2013:1112) beskriver följaktligen fyra sorters fördelar som ett starkt 
varumärke innebär: den första är just en stärkt tillgång till kompetens, då ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke kan motivera existerande anställda och även locka nya om det anses 
bättre än konkurrerande privata aktörers. I kontrast till Castillos (2009:21) synpunkt om 
marknadsreformer som negativa för statens trovärdighet, beskriver Gromark och Melin 
(2013:1113) den andra fördelen med ett starkt varumärke som att en viss påverkan från den 
privata sektorn kan skapa legitimitet inom offentlig sektor: genom att stärka 
kommunikationen om myndighetens relevans som en tillgång för samhället, kan myndigheten 
över tid också påverka allmänhetens förtroende för organisationen positivt.  
 
Den tredje fördelen definieras som ökad effektivitet, då en väldefinierad mission och vision, 
vilket varumärkesarbetet medför, möjliggör för tydligare direktiv och möjlighet att nå 
uppsatta mål (Gromark & Melin 2013:1114). Slutligen beskrivs också ett starkt varumärke 
bidra till en ökad möjlighet att konkurrera med vinstdrivande företag, då mer fokus kan läggas 
på anpassning till nya omständigheter än hur väl en redan uppsatt budget följs (Gromark & 
Melin 2013:1114-1115). 
 
Gromark och Melin (2013:1100) anser vidare att där marknadsorientering primärt fokuserar 
på fördelar för individen, kan en varumärkesorientering bättre bidra till offentliga 
verksamheters grundläggande syfte om att bidra till allmänhetens bästa, och även skapa en 
bättre och mer informerad relation till den där olika aktioner och insatser bättre kan förstås 
(Gromark & Melin 2013:1111). 
 

4.1.6 Budskapsstrategier  
För att kunna analysera Försvarsmaktens marknadskommunikation är det relevant att se hur 
de kan tolkas söka skapa kännedom och preferens kring sitt varumärke, vilket Mårtenson 
(2008:408) beskriver att olika budskapsstrategier används för. Valet av strategi måste utgå 
från vad som motiverar målgruppen, vilket Mårtenson (2008:406) beskriver kan göras med 
hjälp av olika “hot buttons”; psykologiska tilltal som lockar och aktiverar konsumenterna.  
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Informerande och transformerande budskap 
Mårtenson (2008:407-408) beskriver vidare två fundamentalt olika budskapsstrategier: 
informativ och transformerande. MacInnis och Yoo (2005:1397) förklarar dessa som olika 
sorters vägar till övertalning, vilka använder olika medel för att påverkar konsumenters 
attityder gentemot varumärken (MacInnis & Yoo 2005:1397).  
 
Med en informativt inriktad budskapsstrategi utgår reklamen från tydliga och relevanta fakta 
om varumärket, med syftet att kunden själv ska kunna bedöma vilket värde märket kan ha 
(Mårtenson 2008:408-409). Här presenteras till synes objektiva konkurrensfördelar genom till 
exempel unika säljförslag (Mårtenson 2008:409), överdrifter som inte går att motbevisa 
(Mårtenson 2009:410) och argument om varför märket är överlägset sina konkurrenter inom 
vissa attribut (Mårtenson 2009:412). 
 
En transformerande budskapsstrategi använder, istället för logiska argument, unika 
uppsättningar psykologiska kännetecken som i annat fall troligtvis inte skulle associeras med 
varumärket (Mårtenson 2008:416). Genom att appellera till kundens empati och tidigare 
upplevelser, kan märket uppnå en personlig relevans som särskiljer det från andra varumärken 
med liknande inriktning. Fokus ligger här på den transformation som sker när kunden 
emotionellt börjar associera märket och konsumtionen av det med de tänkta 
beskrivningsvariablerna (ibid). 
 
För att ses som transformerande måste reklamen uppfylla två olika kriterier: den måste på 
något sätt göra konsumtionen av produkten mer positiv än om man enbart fått en beskrivning 
av varumärket, och också binda samman denna positiva upplevelse med varumärket till den 
grad att kunderna inte kan särskilja de två (Mårtenson 2008:416-417).  
 
Användningen av sådana här emotionella tilltal i reklam är något som enligt Harris och Moore 
(1996:37) frekvent används av marknadsförare med syftet att göra reklamen tydligare och 
därmed även mer övertygande. Dessa tilltal innehåller medel för att väcka starka känslor och 
skapa reaktioner hos konsumenten (Harris & Moore 1996:37). MacInnis och Yoo 
(2005:1397) beskriver att den transformerande reklamens övertygande effekt grundas i att 
dessa kraftiga känsloyttringar drar in tittaren och låter hen uppleva det skådespelaren upplever 
(MacInnis & Yoo 2005:1399). Vidare diskuteras hur positiva attityder inducerade av en 
annons eller ett reklaminslag leder till att inslaget upplevs meningsfullt, och därmed 
framkallar en positiv attityd gentemot varumärket i helhet (ibid). 
 
Nationalism som kommersiellt budskap 
Med bakgrund i Försvarsmaktens verksamhetsidé om att försvara Sveriges intressen och 
känna en stolthet i detta (Försvarsmakten u.å) kan det också finnas relevans att undersöka hur 
denna tätt ihopkopplade mening med Sverige som nation yttrar sig i myndighetens 
marknadsinsatser. För att göra detta är det därför väsentligt att utforska olika perspektiv på 
hur nationalism kan yttra sig i just marknadsföring. Prideaux (2009:617) beskriver hur 
kommersiella uttryck av nationalism i Australien fungerar som en påminnelse i människors 
vardag om deras nationella tillhörighet. Utifrån detta föreslår Prideaux (2009:622) en typologi 
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som delar in kommersiell nationalism i tre olika typer av uttryck; ordinär marknadsföring som 
vill uppnå nationalistisk status, ordinär marknadsföring som uppnått nationalistisk status och 
aktivistisk marknadsföring som vill uppnå nationalistisk status. 
 
Prideaux (2009:622-623) beskriver två grundläggande kriterier för att ett företags 
reklamkampanj ska falla under “ordinär marknadsföring”: att det finns ett avsiktligt syfte att 
relatera företaget till nationens övergripande diskurs och symbolism, samt att användandet av 
nationalism är begränsat till nationalistiska grepp i marknadskampanjer och inte har ett större 
politiskt syfte.  
 
I den första typen, ordinär marknadsföring som vill uppnå nationalistisk status, måste 
företaget för att på ett effektivt sätt kunna relatera sig själva till den nationella identiteten 
förstå och utgå från den existerande nationella diskursen i samhället (Prideaux 2009:623). Här 
används ofta tydligt nationalistisk diskurs och bildspråk (ibid). Dessa företag har ofta inte 
ännu uppnått en ikonisk status i den nationella kulturen, och utmålar därför själva varumärket 
som en viktig del i dess upprätthållande (Prideaux 2009:624). Som exempel tar Prideaux 
(2009:623) upp hur den australiensiska banken Suncorp i en reklamkampanj länkar sina 
tjänster kring bostadslån till den hävdade stora nationella drömmen om att varje australisk 
medborgare ska kunna äga sitt eget hem.   
 
De varumärken som redan uppnått ikonisk nationell status är ofta redan en del i den populära 
diskursen kring nationell identitet, och marknadsföring kring dessa fokuserar därför i högre 
grad på nostalgi och att visa varumärkets nationella arv (Prideaux 2009:627). Även om dessa 
två typer inte har uttalat politiska motiv, så beskriver Prideaux (2009:629) att de bidrar till och 
påverkar diskursen kring nationell identitet. I samband med detta beskrivs varumärket 
Vegemite, vilket är en speciell typ av karaktäristiskt australiensiskt smörgåspålägg (Prideaux 
2009:628). Varumärket är så starkt sammankopplat med australiensisk kultur att huruvida 
man tycker om det eller inte beskrivs påverka hur bra man som utlänning “passar in” i 
kulturen (ibid).  
 
Den tredje typen av reklam, aktivistisk marknadsföring som vill uppnå nationalistisk status, 
beskriver de företag som själva definierar sig som aktörer ur ett större politiskt perspektiv, 
och uppmuntrar till politiskt deltagande i nationalistiska frågor (Prideaux 2009:629). Inom 
dessa marknadsstrategier försöker man ofta definiera hot för den nationella identiteten, och 
presenterar sig själva som lösningen på dessa (Prideaux 2009:633). Detta kan bland annat 
yttra sig i att företag samarbetar med icke-vinstdrivande organisationer som främjar 
nationalistiska mål; exempelvis ekonomiska sådana (Prideaux 2009:629). 
 
Utöver de områden som beskrivs av Prideaux så kan patriotism även ses användas i 
marknadskommunikation där man vill appellera till konsumenters känslor och redan 
befintliga patriotiska känningar: Kim et al (2013:74) beskriver exempelvis ett ökande intresse 
för patriotismens roll i reklam- och marknadsföringsfältet i Sydkorea. De ställer sig bland 
annat frågan huruvida patriotism hos konsumenter relaterar till deras attityder gentemot 
marknadsföring där just patriotism används som ett huvudsakligt medel (Kim et al 2013:78). 
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Studiens resultat visar att en högre grad av patriotism hos konsumenterna bidrar till en positiv 
syn på varumärken vars reklam innefattar patriotism, vilket författarna menar beror på 
individens vilja att tillhöra en grupp (Kim et al 2013:90). 
 

4.1.7 Retorik 
Då Försvarsmakten använder sig av traditionella reklamkampanjer för att kommunicera med 
sina målgrupper är retoriken något som i denna studie är synnerligen väsentligt att undersöka, 
då Johannesson (2006:206) hävdar att reklam bör ses som en form av just retorik eftersom 
dess mål är att övertyga. Karlberg och Mral (1998:10) definierar retorik som “alla de sätt som 
människor använder för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt 
bruk av symboler”, och beskriver att varje situation där någon försöker övertyga en annan 
person om något alltså kan kallas för retorisk. 
 
Reklam och retorik 
Johannesson (2006:206) menar att reklamen utifrån sin övertygande natur kan analyseras med 
retorikens verktyg, samt jämföras med andra retoriska språk i samhället. Då det empiriska 
material som undersöks i studien är hämtat uteslutande från marknadskampanjer, kan detta 
ses leda till ett mer merkantilt resultat än om den hämtats från mer fundamentalt informerande 
texter, och bör därför också förstås utifrån ett perspektiv av kommersiell retorik. 
 
Retoriska medel inom reklam 
Mral och Larsson (2004:19) beskriver att reklamen som retorisk genre har likheter med 
propaganda, då den av naturen uppstår ur ett behov av att överrösta de man konkurrerar med, 
och målar upp problem som den egna produkten är lösningen på. Den kan också ses använda 
samma grundläggande metoder som propaganda: förenkling, förstärkning, förtätning och 
förklädnad (Mral & Larsson 2004:20) Dessa metoder beskrivs ytterligare av Hellspong 
(1992:207):  
Förenkling går ut på eliminera tvivel genom att styra mottagarens tankar i en viss riktning, 
bort från alternativa perspektiv. Den propagerande förenklingen tilltalar vår begränsade 
förmåga att förstå och ta komplexa beslut, och ger oss en enkel lösning på vårt problem 
(Hellspong 1992:207-208). �
Förstärkning används för att göra budskapet mer kraftfullt och för att aktivera mottagarna: 
budskapet ska inte bara antas vara sant, utan också viktigt (Hellspong 1992:212). Detta kan 
bland annat göras genom upprepning av budskap (ibid) och att ladda dem med känslor 
(Hellspong 1992:214).�
För att effektivt förpacka budskapet används förtätning, vilket förmedlar ett rikt innehåll med 
ett litet antal ord, och engagerar publiken att själva tänka vidare (Hellspong 1992:215). 
Förklädnad kan skydda talaren mot tvivel, då skadliga fakta kan döljas eller förvrängas och få 
en ny mening (Hellspong 1992:220). Den grövsta formen av förklädnad är den regelrätta 
lögnen, men även medel som obestämdhet och försköning kan användas för att motverka 
misstro. 
 
Myers (1994:47) beskriver att reklam frekvent fungerar som en dialog med sin publik på 
grund av den meningsstruktur bestående av frågor och uppmaningar som reklaminslag ofta 
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innehåller. Just uppmanande fraser, eller imperativ, är generiska inom reklam eftersom alla 
reklaminslag och kampanjer i någon mån uppmanar till handling (ibid). Detta menar Myers 
(1994:47-48) inte beror på att annonsörerna tror att de kan få publiken att göra vad de säger, 
utan snarare på att uppmaningarna skapar en personlig effekt och känslan av en konversation 
mellan en person och en annan. Uppmaningar i reklam beskrivs även vara formulerade så att 
de får produkten eller tjänsten att verka vara till nytta för mottagaren och något som hen 
behöver (Myers 1994:48). 
 

4.1.8 Den retoriska analysen 
Då studiens resultat delvis kommer bestå av en retorisk analys beskrivs här hur en sådan kan 
genomföras, vilka delar som är viktiga och med vilka teoretiska verktyg man kan förstå dem. 
Karlberg och Mral (1998:19-20) beskriver att den retoriska analysen kan delas in i fem 
övergripande delar: kontext, disposition, grundläggande medel för att övertyga, 
argumentationsanalys och stil. För att passa studiens syfte om att undersöka skapandet av 
budskap har särskilt fokus lagts vid argumentationsanalysen.  
 
Kontext 
För att kunna analysera texten på ett relevant sätt, måste man först förstå den kontext den 
uppkommit i: vilket sammanhang och genre utgår författaren från, och hur kan texten ses som 
en del av en större helhet (Karlberg & Mral 1998:21)? 
 
Vid analys av kontexten bör man, för att få en bild av dess övergripande karaktär, först 
bestämma vilken textgenre den tillhör; är den exempelvis ett tal, en artikel, eller en 
annons (Karlberg & Mral 1998:22)? Vidare bör man i kontextanalysen även försöka göra sig 
en bild av hur publiken ser ut, då dess sammansättning kan påverka talarens sätt att uttrycka 
sig (Karlberg & Mral 1998:24). Frågor som bör ställas är bland annat vilka den möjliga 
publiken är, alltså vilka som kan nås av texten, vilken publik talaren har avsett, samt vilken 
publik som kan bedömas som den faktiska (ibid).  
 
Disposition 
Textens disposition kan beskrivas som det sätt författaren använder för att leda publiken 
genom den övertygande processen, fram till en bestämd övertygelse (Karlberg & Mral 
1998:28) Inom klassisk retorik delas denna process in i fem olika delar: 
Exordium är textens inledning, som har syftet att göra publiken uppmärksam, positivt inställd 
och mottaglig (ibid). Här ställs frågor om hur texten söker väcka intresse och vilka medel som 
används för att göra mottagaren välvilligt inställd till budskapet (Karlberg & Mral 1998:29).  
Propositio och argumentatio beskriver textens huvudsakliga syfte, samt de argument den 
ämnar framföra (ibid).  
Conclusio är textens epilog eller sammanfattning, i vilken en repetition av de viktigaste 
argumenten, recapitulatio, framförs tillsammans med ett slutgiltigt argument om textens tes 
(ibid). 
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Grundläggande medel för att övertyga 
Inom retorik används olika medel för att övertyga, och ofta talar man om tre grundläggande 
byggstenar för detta: ethos, pathos och logos (Karlberg & Mral 1998:31). Som övertygande 
redskap utgör dessa grunden för all argumentation (Karlberg & Mral 1998:31). En 
kombination av alla tre är vanligt förekommande, men något av dem kan ibland dominera 
(ibid).   
 
Det första begreppet, ethos, lägger vikt vid talarens karaktär och trovärdighet; det hjälper inte 
hur sant ett budskap är om talaren inte verkar pålitlig (Karlberg & Mral 1998:31). Ethos 
handlar alltså om att bedöma och tar reda på hur talaren, författaren, eller företaget - den som 
står bakom texten - framställer sin identitet (Mral et al 36:2016). Ethos-argument är även de 
som uttrycker talaren eller tesens auktoritet, och argumenten hämtas ofta från en auktoritär 
källa (Karlberg & Mral 1998:40). 
 
När ethos analyseras i reklam rör det sig oftast inte om ett personligt ethos, utan det är istället 
andra saker som bör uppmärksammas (Mral et al 2016:38). En organisation kan hävda sin 
trovärdighet - sin ethos - i exempelvis marknadsaktiviteter, kampanjer, produktreklam, eller 
attribut såsom logotyp och uniformer (ibid).  
 
Begreppet logos avser det som texten undervisar, upplyser och informerar publiken om 
(Karlberg & Mral 1998:34). Till logos-argument hör först och främst rena fakta; genom logos 
vädjar talaren till åhörarnas förnuft och kritiska omdöme, och huvudfrågan är i vilken mån 
talaren använder sig av fakta och andra former av saklig argumentering för att övertyga 
(Karlberg & Mral 1998:40). Exempelvis analyseras om talet är rikt eller fattigt på fakta, om 
de fakta som finns är relevanta eller ovidkommande, samt hur mycket talaren använder sig av 
logiskt eller skenbart logisk bevisföring (ibid).  
 
Det sista begreppet, pathos, handlar om både publikens och talarens egna känslor (Karlberg & 
Mral 1998:34). Beroende på vilket syfte talet har kan talaren försöka väcka exempelvis 
upprördhet, engagemang, medlidande, förtvivlan, hopp och så vidare. De centrala frågorna 
blir här vilka känslor talaren vill väcka och i vilket syfte, hur hen går till väga samt om hen 
lyckas (Mral et al 2016:39). I användandet av pathos kan talaren bland annat anspela på 
känslosamma minnen eller referera till känslosamma situationer, eller använda sig av 
känsloväckande verbala eller visuella bilder (Karlberg & Mral 1998:35).  
 
Argumentationsanalys 
Argumentationen kan beskrivas som kärnan i övertygande texter, men vilka argument som 
faktiskt framförs kan vara komplicerat att analysera (Mral et al 2016:47). Argumentationen i 
en text grundar sig i olika teser, alltså den uppfattning författaren driver (ibid). Tesen kan vara 
ett påstående eller en uppmaning, men också finnas mer underliggande och implicit bakom 
olika sorters formuleringar (Mral et al 2016:48). Dessa teser styrks sedan i texten med hjälp 
av olika argument, som genom exempelvis berättelser och citat “bevisar” tesen (Mral et al 
2016:49). Lindberg (1994:70) beskriver att  argument ska vara trovärdiga påståenden som kan 
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accepteras av alla. Även argument som är osanna kan genom ständig upprepning efter en tid 
bli vedertagna sanningar (Lindberg 1994:72). 
 
Vid en argumentationsanalys analyseras även hur textens olika resonemang fungerar 
(Karlberg & Mral 1998:42). För att förhindra övertydlighet i resonemangen och uttrycka sig 
kort är ett vanligt sätt att använda sig av förkortade syllogismer, så kallade entymem 
(Karlberg & Mral 1998:42). Vid användandet av detta förlitar sig talaren på lyssnarens egen 
förmåga och vilja att själv komplettera de betydelser och idéer som bara antyds. Entymem 
bidrar även till att skapa en vi-känsla i talet, genom att förmedla intrycket av att alla i den 
givna kommunikationssituationen omfattas av samma principer (ibid).  
 
Stil 
Nästa!steg i den retoriska analysen avser bedöma textens elocutio, alltså textens formulering 
och stil. I ett första skede ser man på textens stilnivå, och evaluerar huruvida den är rätt för 
sitt syfte och sammanhang (Eriksson 2011:207). Att granska en texts stilnivå handlar även om 
att bedöma textens övergripande stil och formulering genom att se på vilken nivå språket 
ligger, samt om det är korrekt och begripligt (Karlberg & Mral 1998:45). Här analyseras 
också om språket är enkelt, konkret, trovärdigt, emotionellt, och så vidare (Eriksson 
2011:207). 
 
Att bedöma textens elocutio handlar även om att undersöka hur talaren gör texten tilltalande 
och uttrycksfull med hjälp av olika stilfigurer samt stilen i själva framförandet (ibid), samt om 
några påverkansprinciper, exempelvis värdeladdade ord, används (Eriksson 2011:207).  
 

4.2 Tidigare forskning  
Då myndigheters behov och vilja att använda marknadskommunikation som ett medel för att 
påverka befolkningens attityder eller beteenden i olika riktningar blivit allt större (Kotler 
2013:26) kan man också finna en stor mängd forskning om detta på internationell nivå. Nedan 
följer en sammanfattning av de resultat författarna anser mest tillämpbara för studien. 
 
Den engelska studien “The political role of government-sponsored social marketing 
campaigns” av forskarna Raftopoulou och Hogg (2010:1206) undersöker de politiska 
funktionerna i statligt sanktionerad marknadsföring, som syftar till att förändra medborgares 
beteenden. Detta kan vara en utgångspunkt jämförbar med den Försvarsmakten har i sin 
marknadskommunikation, där även de kan tolkas syfta till att påverka målgruppens beteende i 
en riktning som kan leda till att fler söker sig till verksamheten. Genom en analys av engelska 
departementet för jobb- och pensioners kampanj för att bekämpa bidragsbedrägeri 
(Raftopoulou & Hogg 2010:1212) visar de att marknadsföringskampanjer bidrar med att 
producera och bibehålla politiska ideologier (Raftopoulou & Hogg 2010:1220). Detta görs 
bland annat genom att skapa en motsättning mellan “fuskarna” och “samhällsmedborgarna”, 
där de första beskrivs med ord som ”skyldig” och “bedragare”, och beskrivs vara skadliga för 
de övriga samhällsmedborgarna (Raftopoulou & Hogg 2010:1215). Raftopoulou & Hogg 
(2010:1220) anser att marknadsföringskampanjerna på detta sätt kan förklaras som ett 
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styrverktyg, genom vilka man på ett endimensionellt sätt kan stödja vissa sociala beteenden 
och förkasta andra, då bara ett perspektiv visas. Kampanjerna appellerar ofta till en 
medborgarroll och de normer som finns i samhället, vilket Raftopoulou och Hogg 
(2010:1220) beskriver kan leda till en homogenisering inom politiken. Med bakgrund i detta 
perspektiv på statlig marknadskommunikation som ett sätt att främja vissa beteenden och 
åsikter framför andra, kan en förstärkt och än mer betydelsefull samhällsrelevans för studiens 
syfte om att undersöka vilka budskap som finns i Försvarsmaktens kommunikation tolkas. 
 
Hur denna typ av statlig marknadskommunikation använts mer specifikt inom militären är 
något som undersöks av Christine Birkner i artikeln “Opportunity and Sacrifice”. Birkner 
(2013:32) analyserar här hur marknadsföring används i den amerikanska militärens olika 
grenar: artikeln beskriver hur emotionella argument, snarare än rationella, används i 
marknadsföringen för att framförallt förmedla teman som exempelvis patriotism, 
självförverkligande och ansvar (Birkner 2013:32). I ett försök att bättre nå sina målgrupper 
har man även under de senaste åren gjort större satsningar på digital marknadsföring (Birkner 
2013:37). Det långsiktiga målet med militärens olika kampanjer beskrivs vara att bygga upp 
en stark och positiv varumärkesimage, samt att i stort förbättra allmänhetens uppfattning av 
militären (Birkner 2013:37). 
 
Utifrån det perspektiv av New public management Försvarsmaktens kommunikativa uppdrag 
kan beskrivas, finns också en relevans i att inkludera en bakgrund över hur dessa kan tolkas 
påverka statliga verksamheter i stort, och sättet på vilket deras verksamhet drivs. Inom svensk 
forskning ger den redan nämnda artikeln  “Bland mutor och monopol” av Daniel Castillo 
(2014:295) exempel på just hur marknadsreformer kan påverka statliga myndigheters 
verksamhet. Genom en närstudie av den härva där det avslöjades att vissa av Systembolagets 
butikschefer mottagit mutor från leverantörer, belyser Castillo (2014:301) olika aspekter och 
konsekvenser av statliga marknadsreformer. Studien, som utgår från intervjuer av människor 
med insyn i fallet och skriftliga dokument (ibid), visar att tre marknadsreformer, införande av 
ett självbetjäningssystem, avskaffande av distributionsmonopolet och lansering av ett nytt 
sortimentstyrningssystem, alla ökade möjligheten för chefer att agera korrupt, då deras 
handlingsutrymme och möjlighet att själva påverka verksamheten blev större (Castillo 2014: 
315). Det gav också leverantörer större anledning att försöka påverka butikscheferna, då dessa 
nu kunde erbjuda dem bättre exponering i butik, underlätta stödköp och lagerföra produkter 
(Castillo 2014:313). Chefer och leverantörer kunde också mötas inom vissa nya ramar, vilket 
skapade mer informella relationer som också dessa underlättade för en korrupt verksamhet 
(Castillo 2014:310). Även om dessa slutsatser dras från ett specifikt fall grundat i 
omständigheter olikt det fall som undersöks, finns det ändå en betydelse i en teoretiskt 
förståelse för det större sammanhang det undersökta fallet kan tolkas som en del av. 

 
!
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5 Metod  
!

5.1 Retorisk analys 
För att på ett relevant och tillförlitligt sätt undersöka hur Försvarsmaktens 
marknadskommunikation är uppbyggd och vilka budskap den medför har en retorisk analys 
valts som metod. I en retorisk analys är utgångspunkten texten eller talets samhälleliga 
kontext, och den handlar i grund och botten om förståelse och tolkning av budskap (Karlberg 
& Mral 1998:11). I denna typ av analys är målet att kunna värdera dessa budskap och 
intentioner (Karlberg & Mral 1998:12), vilket författarna anser är faktorer som på ett 
väsentligt sätt kan bidra till en förståelse för kampanjerna vi ämnar analysera i en större 
samhällskontext. Även om budskap i sig självt kan tolkas vara något som upplevs av 
mottagare och inte enbart de meningar avsändaren sänder ut, ligger fokus i denna studie på de 
budskap Försvarsmakten kan tolkas vilja förmedla, och inte på den upplevelse mottagarna får 
av dessa.  
 
Då studien grundar sig i en kvalitativ ansats av att djupgående studera material från en 
specifik aktör valdes kvantitativa metoder snabbt bort, vilka Esaiasson et al (2007:224) 
beskriver används för att se frekventa mönster i större mängder material. Att just en retorisk 
kvalitativ metod valdes framför andra alternativ bottnar i att en retorisk analys till sin natur är 
kritisk: vid denna form av analys av texter undersöks inte bara textens form utan även hur 
texten fungerar i ett bestämt sammanhang samt textens språkliga finesser, strategier och 
manipulationer (Karlberg & Mral 1998:13). Med bakgrund i de teoretiska perspektiv studien 
har, och med anledning av att den just ämnar undersöka en samhällsaktör, anser författarna att 
en kritisk utgångspunkt är avgörande för resultatets validitet.  
 

5.1.1 Urval 
Vid urvalet av analysenheter till den retoriska analysen tillämpades ett strategiskt urval, i 
vilket man som forskare metodiskt väljer ut analysenheter utifrån strategiskt utarbetade 
egenskaper (Esaiasson et al 2012:102). Det första steget för att få fram ett adekvat material till 
den retoriska analysen var att välja vilka kampanjer analysenheterna skulle hämtas ur. Här 
utgick urvalet från två huvudsakliga kriterier: aktualitet och möjlighet till retorisk analys. De 
två senaste marknadskommunikationskampanjerna som lanserats av Försvarsmakten visade 
sig uppfylla dessa kriterier, samt innehöll tillräckligt med material för att utförligt kunna 
analyseras. Valet att utgå från de senaste kampanjerna istället för Försvarsmaktens 
marknadskommunikation under en längre period kan självklart diskuteras vara begränsande ur 
konsekvenssynpunkt, men här gjordes en bedömning att det var bättre för resultatets validitet 
att mer djupgående studera ett mindre antal kampanjer som studien kan ge ett bättre 
helhetsperspektiv av, än att kompromissa denna översiktssyn för att inkludera fler kampanjer 
över en längre tidsperiod. 
 
Efter det ursprungliga urvalet gjordes också ett urval ur själva kampanjerna till de 
analysenheter som faktiskt användes i studien. Det huvudsakliga kriteriet i denna del av 
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urvalet var att det huvudsakliga budskapet i analysenheten skulle vara retoriskt, och inte 
enbart visuellt eller i andra avseenden undermåligt lämpat för retorisk analys. Därför 
analyserades således de delar av kampanjerna på vilka det gick att utföra en fullständig 
retorisk analys. Då studiens syfte utgår från att undersöka just den externa 
marknadskommunikationen, valdes kommunikativa förlängningar av de olika kampanjerna 
också bort, för att istället omfatta den tydligt betalda marknadsföringen, den mer regelrätta 
reklamen och det den direkt hänvisar till. 
 
I den första utvalda kampanjen, “Försvarsmaktens Träningsklubb” (förkortning FMTK), har 
allt textmaterial från kampanjens olika affischer och banners använts för analys. Detta 
inkluderar text från stortavlor, streamers på webben, och reklamtavlor (Försvarsmakten 
2016b). Då samtliga av dessa reklambilder hänvisar till kampanjens hemsida, fmtk.se, har ett 
val gjorts att även inkludera den text som finns på denna hemsidas förstasida. Detta val 
gjordes eftersom denna text tolkades som starkt sammankopplad med de övriga analyserade 
texterna. Även om kampanjen i stort syftar till att upplysa om en träningsapp skapad av 
Försvarsmakten, har appen i sig självt valts bort för analys då denna omfattar mycket litet 
text, samt inte kan klassas som tydlig reklam då den i sig själv inte har ett marknadsförande 
syfte på grund av att den endast innefattar träningsövningar och dess beskrivningar. 
Träningsklubbens hemsida, med tillhörande blogg etc, inkluderas inte heller i studien, utöver 
den tidigare nämnda förstasidan, av samma anledning. Även de reklamfilmer som hör till 
kampanjen har uteslutits ur analysen då de inte innehåller varken text eller tal, vilket 
omöjliggör den form av retorisk analys som behövs för att besvara studiens syfte. Totalt har 
tre olika texter från denna kampanj inkluderats, vilka presenteras under nio olika rubriker som 
alla tagits med i analysen.  
 
Den andra kampanjen som analyserats, “Du nya, du fria”, bestod vid tidpunkten för urvalet av 
tre affischer huvudsakligen bestående av text (Volt u.å), samt en reklamfilm (Försvarsmakten 
2016c). Även i denna kampanj valdes reklamfilmen valts bort ur analysen, för att erhålla en 
konsekvens i analyserandet av enbart text. Då denna kampanj lanserades relativt nyligen kan 
eventuellt mer material tillkomma under och efter skrivandet av studien, men dessa har av 
uppenbara skäl inte inkluderats. Även från denna kampanj har totalt tre olika texter 
analyserats. 
 

5.1.2 Utformning av analysmall 
Utformandet av mallen för den retoriska analysen har baserats på de olika steg Karlberg och 
Mral (1998:19-20) beskriver i boken “Heder och påverkan: att analysera modern retorik”. För 
att bättre passa studiens frågeställning om underliggande budskap har mallens olika steg även 
kompletterats med teoretiska definitioner från ett mer kritiskt perspektiv, och särskilt fokus 
har lagts på argumentationsanalysen genom vilken man syftar utläsa talarens grundläggande 
tes. Genom att kombinera dessa teoretiska definitioner är förhoppningen att på bästa sätt 
kunna få ett resultat relevant både för studiens syfte och som kan analyseras med hjälp av de 
valda teoretiska ramverken.  
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Innan det praktiska utförandet började testades analysmallen genom att författarna enskilt 
analyserade en av de utvalda texterna, för att sedan jämföra om analysen resulterade i samma 
huvudsakliga slutsatser. På ett fåtal punkter skilde sig resultatet, varpå frågorna dessa svar 
hänvisade till omformulerades för att ge en tydligare bild av vilka aspekter i texten som 
efterfrågades. 
 

5.1.3 Praktiskt utförande och sammanställning av material 
Analysen utfördes utefter den konstruerade analysmallen enskilt på de olika texterna. Arbetet 
delades upp mellan författarna genom analysmallens olika delar, vilka roterade mellan de 
olika texterna. Båda författarna var således delaktiga i analysen av samtliga texter.  
 
Efter att alla texter analyserats gick författarna igenom resultatet gemensamt för att hitta 
mönster och kategoriseringar. Resultaten tematiserades därefter utifrån gemensamma 
underrubriker för att ge resultatet teoretisk konsekvens och greppbarhet. 
 

5.2 Samtalsintervjuer 
Att endast analysera enstaka kampanjer från Försvarsmakten utan en förståelse för deras 
övergripande marknadsstrategi kan leda till ett ofullständigt resultat, och därmed påverka 
studiens validitet negativt. För att komplettera den retoriska analysen och få en bättre 
förståelse för syftet och tankegångarna bakom Försvarsmaktens marknadsstrategi har därför 
också samtalsintervjuer använts, vilket Esaiasson et al (2007:289) beskriver kan bidra till en 
mer intressant vetenskaplig insats när det används som komplement till annan forskning. Då 
syftet med dessa intervjuer är att frambringa information kring det faktiska empiriska 
materialet snarare än att undersöka intervjupersonernas egna åsikter kan de beskrivas vara av 
informantkaraktär, vilket Esaiasson et al (2007:257) beskriver är när svarspersonerna ska 
bidra med information om hur verkligheten är beskaffad i ett visst avseende. 
Samtalsintervjuer ger möjligheter till att registrera oväntade svar om hur olika fenomen 
gestaltar sig (Esaiasson et al 2007:283-284), vilket författarna anser kan bidra till en bättre 
beskrivning av Försvarsmaktens övergripande marknadsarbete.  
 

5.2.1 Urval 
Även i valet av intervjupersoner användes ett strategiskt urval. För att kunna svara på frågor 
gällande syftena bakom Försvarsmaktens marknadskommunikation valdes tre representanter 
ut från de aktörer som författarna tolkar har haft störst inverkan gällande detta under det 
senaste året: Försvarsmaktens marknadsavdelning, i sin roll som avsändare av det empiriska 
materialet, och de enda två reklambyråer de arbetat med under 2016; DDB Stockholm och 
Volt (Thambert 2016). De två ytterligare kriterierna som använts för att kunna få så relevanta 
svar som möjligt, var att personerna på något sätt haft ansvar för framtagandet av någon av de 
analyserade kampanjerna, samt bidragit i arbetet kring Försvarsmaktens övergripande 
marknadskommunikation. 
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Då en av reklambyråerna visade sig svår att få tag på genom både mail och telefon, bestämdes 
till slut att istället intervjua två representanter från Försvarsmakten, vilka båda hade mycket 
god insyn i utformningen av de två kampanjerna och Försvarsmaktens övergripande 
kommunikationsarbete. Valet av intervjupersoner kan dock ses som inkonsekvent då endast 
en person fristående från Försvarsmakten, med insyn i en av kampanjerna, intervjuats.  
 

5.2.2 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden strukturerades utifrån en bredare inledning med frågor om Försvarsmaktens 
marknadskommunikation i allmänhet, för att sedan specificera frågorna mot de specifika 
kampanjerna. 
 
För att få en god bild av intervjupersonernas upplevelse av ämnet såväl som att se till att de 
svar som gavs skulle vara användbara för studiens syfte bestämde författarna att 
halvstrukturerade intervjuer var det mest lämpliga sättet att utföra intervjuerna på. Intervjuer 
av denna sort innebär att frågorna har formulerats för att fånga intervjupersonens uppfattning 
eller upplevelse av i förväg bestämda och avgränsade fenomen eller begrepp (Lantz 2013:44-
45). Intervjuaren ber här en person beskriva sin uppfattning av ett fenomen, vilket förutsätts 
vara redan bekant för den tillfrågade (Lantz 2013:45). Detta ansåg författarna kunde ge 
resultatet relevans för studiens syfte, utan att begränsa respondenternas svar. 
 
Då intervjufrågorna är av en sådan karaktär att en väldigt specifik förförståelse och insatthet i 
ämnet krävs för att kunna svara på, bestämde författarna att inte utföra en regelrätt 
testintervju. Däremot har frågornas begriplighet och mallens struktur testats med hjälp från 
utomstående assistans, vilket också gav författarna möjlighet att träna på sin egen 
intervjuförmåga och neutralitet. 
 

5.2.3 Praktiskt utförande och sammanställning av material 
De tre intervjuerna genomfördes alla på respondenternas respektive arbetsplatser i Stockholm. 
Detta för att skapa en miljö där de kände sig trygga, vilket Esaiasson et al (2007:302) 
beskriver som viktigt, samt för att skapa en mer naturlig situation för både respondenterna och 
författarna än vad en telefonintervju skulle innebära. Respondenterna hade innan intervjun fått 
godkänna att denna spelades in för transkribering, och fått information om att de förväntades 
svara på frågor både om Försvarsmaktens marknadskommunikation i stort och den specifika 
kampanj personen arbetat med.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att författarna beskrev syftet med studien och den enskilde 
respondentens roll i detta, för att senare gå vidare med inledande frågor. För att undvika 
intervjuareffekter, alltså att respondentens svar påverkas av vem som ställer frågorna 
(Esaiasson et al 2007:301), sökte författarna ställa frågorna på ett neutralt men 
tillmötesgående sätt, och att inte fylla i annat än med bekräftelser att de följde med i samtalet. 
Genomgående i intervjuerna var att en av författarna ställde frågorna till respondenten, medan 
den andra antecknade för att lättare kunna hitta intressanta spår vid sammanställningen av 
materialet, samt kontrollerade att de tekniska inspelningarna fortlöpte. 
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Efter att alla intervjuer utförts började arbetet med att transkribera samtalen. Detta arbete 
delades av tids- och effektivitetsskäl upp mellan författarna. Vid sammanställningen av 
resultatet lästes all text dock först i sin helhet igenom av båda författarna, för att sedan kunna 
börja diskutera relevanta mönster. Resultatet delades först och främst även här upp efter 
samma struktur som intervjuguiden, men delar som passade in med varandra placerades också 
om för att skapa en röd tråd i resonemangen. 
 

5.3 Metodkritik 
Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator, alltså att man på empirisk nivå undersöker vad man definierat i den 
teoretiska (Esaiasson et al 2007:63). Genom att kombinera en djupgående analys av 
Försvarsmaktens senaste kampanjer och intervjuer med de involverade i den övergripande 
marknadsstrategin, anser vi oss på ett relevant sätt kunna svara på studiens syfte om att 
beskriva Försvarsmaktens marknadskommunikationsstrategier och vilka budskap dessa 
medför.  
 

5.3.1 Hermeneutik 
Då en retorisk analys förutsätter en tolkning av det empiriska materialet blir det för denna 
studie relevant att diskutera resultatet utifrån hermeneutiken, som beskriver just läran om 
läsning och tolkning (Esaiasson et al 2007:249). Vid utförandet av en hermeneutisk tolkning 
ser man bland annat på en texts latenta, djupa och symboliska mening eller innebörd (Barbosa 
da Silva 1996:186). En grundläggande princip inom hermeneutiken är att all tolkning eller 
förståelse förutsätter en förförståelse (Barbosa da Silva 1996:188), vilket alltså betyder att 
resultatet här i viss mån påverkas av de erfarenheter författarna som gjort den har. Även om 
åtgärder för att stärka objektivitet och opartiskhet kan göras, är det dock ständigt angeläget att 
vara medveten om att två forskare med olika erfarenheter kan läsa en och samma text på olika 
sätt (Esaiasson et al 2007:251).  
 
Detta innebär också att studien i sin natur inte kommer att vara generaliserbar eller tillförlitlig 
i meningen replikerbar, utan mer syfta till att belysa ett särskilt fall med specifika teorier. För 
att kunna utföra en så neutral och allmängiltig analys som möjligt ser författarna det som 
avgörande att utgå från metoder som är djupt förankrade i relevant teori.  
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6 Resultat och analys 
Resultatet i denna studie redovisas först genom den retoriska analysen, för att sedan gå in på 
samtalsintervjuerna. Detta då en förförståelse och viss insatthet kan öka förståelsen för de 
olika aspekter respondenterna refererar till i resultatet.  
 

6.1 Retorisk analys 
Analysen utfördes enskilt på de utvalda texterna efter den med hjälp av teorin utformade 
analysmallen (se bilaga 1). I detta kapitel redovisas dock resultaten uppdelade utifrån 
kampanj, och inkluderar endast det empiriska material som är relevant för att besvara studiens 
frågeställningar. Den totala retoriska analysen och samtliga analysenheter finns separat i 
bilaga 2. 
 

6.1.1 Försvarsmaktens träningsklubb  

 
Exempel på en av de analyserade kampanjbilderna (Försvarsmakten 2016b). Alla analyserade texter i sin 
helhet finns i bilaga 2.  
!
Kontext och språklig utformning 
De texter som ligger till grund för analysen är tagna ur reklamaffischer, publicerade som en 
del av kampanjen kring Försvarsmaktens träningsklubb. Dessa har förekommit på exempelvis 
busshållplatser och telefonkiosker, reklambilder (streamers) på kollektivtrafik, samt banners 
på webben (Försvarsmakten 2016b). Samtliga texters bakgrundsbild varierar mellan olika 
fotografier av Sveriges natur.  
 
Då texterna beskriver en träningsapp samt åberopar avsändarens kunskaper inom träning, kan 
det antas att den avsedda publiken är människor som har ett intresse för träning och hälsa eller 
är motiverade till att skaffa ett. Detta kan tolkas som ett försök att relatera till publikens redan 
befintliga intressen och engagemang, vilket kan kopplas till Dahlén och Langes (2009:229) 
beskrivning av vikten av att skapa för målgruppen relevanta associationer till varumärket. 
Genom att tydligt förmedla ett budskap om träning, kan en målgrupp som motiveras av detta 
urskilja annonsen som betydelsefull för hen själv bland annan mindre relevant information. 
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Den publik som nås av texterna kan dock förmodas vara ännu större än den faktiskt avsedda, 
eftersom i princip vem som helst kan komma i kontakt med kampanjbilderna på de flertalet 
olika platser i samhället de finns representerade. Texternas publik blir alltså en stor del av 
allmänheten, både med och utan träningsintresse eller motivation till att börja träna. 
 
Gemensamt för texterna är att deras utformning kan upplevas som okomplicerad och rättfram, 
med korta meningar och ett enkelt språk. Texterna är koncisa och rakt på sak samt innehåller 
inte många tvetydiga budskap eller tydliga stilfigurer. De är alltså författade på ett 
lättförståeligt sätt men kan dock tolkas ha en uppmanande ton, exempelvis i uttryck som 
“...börja träna direkt. Här. Nu.”(text nr 2), där de tydligt kan anses anmoda mottagaren till 
handling. Som Myers (1994:47) beskriver kan sådana här uppmaningar i reklamannonser 
användas för att skapa en personlig koppling med publiken, och förmedla känslan av en 
dialog mellan avsändare och mottagare. I fallet med Försvarsmakten kan detta mer direkta 
och personliga uppmanande om att börja träna även ses syfta till ett fortsatt utbyte med 
publiken: genom att få mottagaren att göra detta med just den egna produkten, 
Försvarsmaktens träningsapp, kan man i förlängningen också skapa en mer långvarig relation 
mellan varumärke och mottagare.   
 
Budskap och argument 
Samtliga texter verkar ha tagits fram i syfte att uppmana människor att börja använda sig av 
FMTK-appen, och i vidare mening bli en del av Försvarsmaktens träningsklubb. Detta då 
texterna bygger på både avsändarens kunskap om träning och och den faktiska appens 
användarvänlighet, och texterna ofta avslutas med en ytterligare uppmaning om att ladda ner 
appen och också ofta välkomnar läsaren in i klubben (text 1 och 3). 
 
För att lyckas med detta kan den grundläggande tesen, alltså den uppfattning författaren driver 
genom sina argument, förmodas vara att Försvarsmaktens kunskaper om träning i 
kombination med mottagarens motivation leder till bättre träningsresultat än vad endast 
fysiska redskap och klassiska gym gör. Detta då argumenten som återfinns i de olika texterna 
ofta refererar till Försvarsmaktens mångåriga kunskaper inom träningsområdet och appens 
användarvänlighet, då den beskrivs inte ställa krav på mottagaren om att till exempel behöva 
olika träningsredskap: “Allt du behöver är din kropp och lite vilja” (text 1, 2 och 3). I texterna 
används vidare ett grepp där det “träningscenter” Försvarsmakten beskriver, alltså den 
svenska naturen, kan tolkas vara överlägset vanliga gym, då reklamen bland annat anspelar på 
vanliga träningscenters negativa aspekter, som till exempel köbildning vid redskap: exempel 
“Här är det sällan kö till löpbanden” och “Träna med väldigt fria vikter” (text 1).  
 
Enligt Mårtenson (2008:408-409) kan den här typen av argument beskrivas som uttryck för en 
informativt inriktad budskapsstrategi, där konkurrensfördelar och relevanta fakta presenteras 
för att kunden på ett objektivt sätt ska kunna avgöra vilket värde varumärket kan erbjuda hen: 
i detta fall kan den objektiva konkurrensfördelen ses presenteras som en friare och enklare 
sorts träning än konventionella gym. Men även om argumenten i texterna i hög utsträckning 
kan tolkas göra dessa mer informerande anspråk, kan de huvudsakliga argumenten om 
avsändarens kunskaper inom området och att de i sin produkt “samlat det mesta” (text 3) ses 
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som mer subjektiva och icke-rationella. Vädjan till vissa känslor hos mottagaren kan vidare 
tolkas i fraseringar som “allt du behöver är din kropp och lite vilja” (text 1,2 och 3), med vilka 
man kan tänkas uppmana mottagaren till handling och känslor som motivation ses försöka 
väckas. 
 
Användning av retoriska metoder 
Texterna kan ofta tolkas syfta till att väcka intresse med sina rubriker, exordium, på olika sätt; 
bland annat kan en oväntad kontrast ses skapas mellan rubriker och den bakgrund de syftar 
till, då texten kan tänkas beskriva ett traditionellt träningscenter (“här är det sällan kö till 
löpbanden”, “välkommen till 41 miljoner hektar träningsyta”, båda i text 1) men bilden 
istället endast visar natur. 
 
Texterna innehåller genomgående beskrivningar av extrem storlek och mängd: “otroligt” stora 
träningsytor (text 1), “väldigt” fria vikter (text 1) “hundratals” år (text 1,2 och 3) etc. Detta 
kan tolkas vara en form av förstärkning, vilket Hellspong (1992:212) beskriver är ett retoriskt 
medel som används för att göra budskapet mer kraftfullt samt för att aktivera mottagarna, 
vilket i detta fall kan vara av betydelse då tiden att betrakta annonserna i exempelvis 
kollektivtrafik ofta är knapp. 
 
Texterna avslutas ofta med en slutgiltig uppmaning, recapitulatio, om att gå med i “klubben” 
genom att välkomna mottagaren som en ny medlem, och upprepning av argument om hur 
enkelt det är att träna med appen, då den inte ställer höga krav på mottagaren om att till 
exempel behöva olika träningsredskap (text 1). Även här kan en informativ budskapsstrategi 
tolkas, då mottagaren lämnas med en sista anledning att välja Försvarsmaktens 
träningsalternativ framför andra. 
 
Framställande av den egna identiteten 
Försvarsmaktens identitet uttrycks tydligt i samtliga texter, som alla är skrivna i första person. 
I texterna refererar avsändaren till sig själva genom att skriva “vi” och “vår”, exempelvis i 
meningarna “lyssna på vår podcast och läsa mer om vår träningsfilosofi” (text 3) och “vi har 
tränat i hundratals år inom Försvarsmakten” (text 2). I användandet av dessa formuleringar 
kan en gemenskap tolkas uttryckas, som mottagaren ofta i slutet av texterna bjuds in i genom 
frasen “välkommen till klubben” (text 1 och 3). Svensson och Östberg (2013:62) beskriver 
hur varumärken kan användas för att markera social tillhörighet, och genom att skapa en 
gemenskap mellan relevanta konsumenter, också göra varumärket till  en symbol för en viss 
grupptillhörighet (Svensson & Östberg 2013:80), vilket Försvarsmakten här kan tolkas syfta 
till att göra genom att lansera sin träningsapp inte bara som ett träningsredskap, utan även 
koppla den till en klubb med särskilda idéer kring träning. 
 
I framställande av den egna identiteten kan även en auktoritet inom området ses uttryckas. 
Denna yttrar sig i beskrivandet av avsändarens erfarenhet och sakkunnighet inom kampanjens 
huvudämne träning, samt hur det på ett bestämt sätt berättas för mottagaren att det inte behövs 
något mer för att träna än egen vilja och eventuellt den app texterna syftar till att få hen att 
ladda ner. Vidare kan auktoriteten även tyckas uttryckas i de påståenden om att 
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Försvarsmakten vill dela med sig av den kunskap de menar att de besitter, samt att de menar 
att de i sin app har samlat det mesta i träningsväg (“vi har tränat i hundratals år och nu tänkte 
vi dela med oss av vår kunskap. I Försvarsmaktens träningsklubb (FMTK) har vi samlat det 
mesta”, text 3). Att just en auktoritet inom träningsområdet kan tolkas uttryckas så centralt i 
kampanjens texter kan eventuellt förklaras med den betydelse Karlberg och Mral (1998:31) 
uttrycker att avsändarens ethos, pålitlighet, har för att också budskapet ska upplevas 
trovärdigt: om Försvarsmakten inte skulle upplevas som kompetenta inom träningsområdet, 
skulle kampanjen och produktens existensberättigande utifrån detta kunna tolkas fallera. 
 
Denna beskrivning om sig själv som framstående inom träning kan ytterligare associeras till 
Aakers (1997:347-348) teori om varumärkespersonlighet: genom att sammankoppla sig själva 
med egenskaper om fysisk kompetens kan Försvarsmakten tolkas förtydliga sitt eget 
varumärke och samtidigt relatera den till den träningsintresserade målgruppens självbild. 
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6.1.2 Du nya, du fria 

 
Exempel på en av de analyserade kampanjbilderna (Volt u.å.).  
Alla analyserade texter i sin helhet finns i bilaga 2.  
 
Kontext och språklig utformning 
Texterna i den andra analyserade kampanjen, Du nya, du fria, har förekommit på reklamtavlor 
och bilder utplacerade på offentliga utrymmen, exempelvis utomhus, digitalt och i print 
(Thambert 2016). Man kan anta att både texternas avsedda publik och den som nås är väldigt 
bred, då placeringen inte skett mer specifikt och strategiskt, utan endast där allmänheten kan 
ta del av den. Inte heller textens budskap verkar vara riktat mot en specificerad målgrupp, 
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utan svenska medborgare i allmänhet och de som berörs av Sveriges intressen. Detta då texten 
kan ses referera till samhällsfrågor om frihet och demokrati genom att exempelvis 
kontinuerligt använda frasen “Du nya, du fria” (text 4, 5 och 6), samt om HBTQ-rättigheter i 
beskrivandet av friheten att få leva med vem man vill (text 4), och med nationen och 
bevarandet av den i fokus då samtliga texter berör Sverige och dess rättigheter (text 4, 5 och 
6). 
 
Den språkliga utformningen som används i texterna kan ses enkel och kortfattad, men med en 
sentimental ton som berör demokratiska ideal. Detta kan ses genom användandet av 
värdeladdade ord och uttryck som “frihet”(text 4, 5 och 6), “ ett land att förälska sig i” (text 4) 
och användandet av frasen “Du nya, du fria” (text 4, 5 och 6), som används i positiv 
bemärkelse i referens till Sverige och Försvarsmakten. I vissa fall är texten också något 
abstrakt utformad, med hänvisningar till “förändringar” (text 5 och 6), “frihet” (text 4, 5 och 
6) och att “stå upp för Sverige” (text 5) utan riktiga exempel på vad detta syftar till. En av 
texterna beskriver exempelvis att Sverige hela tiden förändras eftersom “det är så ett fritt land 
fungerar”, utan någon vidare specifikation. Dessa abstrakta uttryckanden kan tyckas vädja till 
mottagarens känslor vilket Karlberg och Mral (1998:34) beskriver som pathos, alltså att 
beroende på syfte försöka väcka olika känslor hos sin publik (ibid). Här kan avsändaren tolkas 
vilja skapa välvilja inför och stärka sin varumärkesbild genom att exempelvis beskriva hur de 
försvarar landet, och på så sätt framkalla positiva känslor hos mottagarna.  
 
Pathos kan även återfinnas i de positivt värdeladdade uttryck som återfinns och upprepas 
genomgående i texterna: detta kan inte minst ses genom devisen “Du nya, du fria”  (text 4, 5 
och 6) som utöver att vara kampanjens namn också är en återkommande fras i texterna. Även 
rättigheter och att leva som man vill är ofta förekommande teman. 
 
Budskap och argument 
Kampanjtexternas huvudsakliga syfte kan tolkas vara att framhålla Försvarsmaktens roll för 
och i det moderna Sverige, då de skildrar hur Försvarsmaktens arbete består av att försvara 
landet och rätten till yttrandefrihet. Detta syfte kan ses uttryckas i texternas huvudsakliga 
teser; en av dessa kan tänkas vara att Försvarsmakten är starkt sammankopplad med friheten 
och självständigheten i det svenska samhället, samt att de försvarar svenska värderingar. Detta 
då ett abstrakt hot mot demokratiska värderingar beskrivs i en av texterna, vilket 
Försvarsmakten sedan säger sig vara beredda att försvara landet mot (text 4). Vidare beskrivs 
sedan hur Försvarsmakten är beredda att försvara yttrandefriheten, samt att “stå upp för 
Sverige, här och nu” (text 5). Argumenten kan här tydligt ses vädja till känslor över fakta, då 
fakta inte används som övertalande argument. Texten vädjar istället till mottagarens 
värderingar om demokrati, och samtidigt försöka väcka en viss rädsla om hur dessa kan vara 
hotade. Detta kan kopplas till vad Prideaux (2009:627) beskriver som ett av greppen inom 
kommersiell nationalistisk marknadsföring: att definiera hot för den nationella identiteten, 
vilket man sedan presenterar den egna produkten eller verksamheten som lösningen på. 
Försvarsmakten kan här ses informera om att det finns de som inte delar svenska värderingar 
om frihet att leva som man vill, men att Försvarsmakten finns där för att konstant beskydda 
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denna demokratiska rätt, och kan alltså ses uttrycka den egna verksamheten som “lösningen” 
för ett fortsatt starkt fritt land. 
 
Vidare kan en tes om att Sveriges utveckling och Försvarsmaktens uppgift existerar i symbios 
med varandra tolkas uttryckas, vilket styrks genom beskrivningen av Försvarsmaktens jobb 
som föränderligt i takt med landets utveckling (text 6). Även här vädjar argumenten till 
mottagarens känslor genom att hänvisa till personliga rättigheter, exempelvis i frasen “...vi 
försvarar din rätt att tycka, tänka och leva som du vill” (text 5), istället för mer faktabaserade 
förklaringar till Försvarsmaktens gärning. Denna tanke utvecklas vidare i en annan av 
texterna, där Försvarsmakten också beskrivs stå bakom de framåtsträvande förändringar som 
landet genomgår:  “...För nya sätt att tänka, tycka, göra, vara och leva. Vår uppgift är att 
försvara den friheten, här och nu.” (text 6). Detta beskrivande av Försvarsmakten som 
försvarare av friheten till förändring och nya sätt att uttrycka sig kan ses appellera till känslor 
snarare än fakta. Detta beskrivs av Mårtenson (2008:416) som en transformerande 
budskapsstrategi, genom vilken empati används för att skapa en personlig relevans för 
konsumenten. En sådan här mer transformerande budskapsstrategi beskrivs av Mårtenson 
(ibid) kunna användas för att relatera varumärket och konsumtionen av det med de variabler 
som beskrivs, vilket i detta fall kan ses som en vilja av Försvarsmakten att inte bara förknippa 
sin praktiska gärning med ett fysiskt försvar av landet, utan också associera det övergripande 
varumärket till frihet och svenska intressen. 
 
Användning av retoriska metoder 
För att väcka intresse, exordium, används till kampanjens texter ofta iögonfallande rubriker. 
Dessa kan vara ställningstagande, kontrastrika eller motsägelsefulla. Till en av texterna 
används rubriken “Du nya, du fria”, vilken kan verka intresseväckande då den tydligt anspelar 
på titeln till Sveriges nationalsång “Du gamla, du fria” men med utbytta ord som ger frasen en 
ny innebörd. Detta kan även ses bidra till en välvilja inför budskapet då det kan tolkas anspela 
på en mer modern sorts patriotism än den mottagaren kanske sammankopplar nationalsången 
med. Samtliga texter avslutas också med frasen “Du nya, du fria”, vilken kan tyckas referera 
till en modernisering av Försvarsmakten och nationalismens roll i samhället.  
 
Diverse andra metoder kan även tyckas användas av avsändaren för att väcka välvilja och 
intresse inför sitt budskap. Bland annat beskrivs hur Försvarsmakten ämnar försvara och 
värna om friheten och om nationen, vilket kan tolkas vilja väcka välvilja genom de tendenser 
av patriotism som kan skönjas: Kim, Ko och Yim (2013:90) beskriver att patriotiska inslag i 
reklam ofta fungerar väl för att öka konsumenternas positiva känslor gentemot varumärket, i 
synnerhet om de själva redan besitter en viss grad av patriotism. Den tydliga anspelan på 
nationalsången i frasen “Du nya, du fria” (text 4, 5 och 6) kan också tolkas utifrån vad 
Hellspong (1992:215) beskriver som förtätning: att förmedla ett rikligt innehåll med endast 
enstaka ord (Hellspong 1992:215). I det här fallet kan avsändaren med några få ord tolkas få 
publiken att tänka på den värdeladdade sång orden hänvisar till, och samtidigt aktivt reflektera 
över den nya innebörd som utbytet av ord kan ge innehållet. Försvarsmakten relaterar här sitt 
varumärke till den välvilja Kim et al beskriver, samtidigt som man med ett enkelt ordutbyte 
ger frasen en ny innebörd och distanserar sig, nästan bokstavligen, från en mer gammaldags 
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typ av patriotism. Texterna beskriver även landet Sverige både som nytt, fritt och något som 
Försvarsmakten “står upp för” (text 4, 5 och 6). I samtliga texter finns även, innan slutfrasen, 
en slutgiltig uppmaning (recapitulatio) till mottagaren att aktivt söka sig till Försvarsmaktens 
hemsida för att ta del av mer information kring deras verksamhet (text 4, 5 och 6).  
 
Framställande av den egna identiteten 
I  “Du nya, du fria”-kampanjen kan en genomgående skildring av Försvarsmaktens identitet 
som en försvarare av yttrandefrihet och demokratiska ideal tydas. En bild av ett fritt samhälle 
målas ofta upp, vilken Försvarsmakten sedan ställer sig bakom, exempelvis i  “I Sverige är 
det fritt fram för förändring. För nya sätt att tänka, tycka, göra, vara och leva. Vår uppgift är 
att försvara den friheten, här och nu” (text 6). Denna skildring emfaseras ytterligare genom att 
Försvarsmakten också kan ses placera sig i opposition till de som inte tycker att frihet är en 
självklarhet: “Friheten att få leva som man vill, med vem man vill, är långt ifrån självklar här 
i världen. Men den är självklar för oss” (text 4).  
 
Vidare beskrivs Försvarsmakten som en entydig gemenskap, där alla delar samma värderingar 
om människors rätt till att leva hur och med vem man vill, då texterna genomgående refererar 
till värderingar “som är självklara för oss” (text 4) och “vår uppgift” (text 6). Texterna bidrar 
till en bild av en aktör som alltid är beredd för handling: “vårt jobb är att stå upp för Sverige 
här och nu, dygnet runt, året om” (text 5). 
 
I beskrivandet av sig själva som centrala för bevarandet av yttrandefrihet i Sverige kan en viss 
auktoritet interpreteras, vilken ytterligare stärks av antagandet att Försvarsmakten har vilja 
och medel nog att stå upp för dessa ideal. Av de fem varumärkespersonligheter Aaker 
(1997:352) presenterar, kan här tolkas att Försvarsmakten urskiljer sig själva främst till en om 
kompetens, genom att beskriva sig själva som konstant redo för handling och villiga att agera 
för landets intressen. Som Aaker (1997:353) beskriver kan dessa  också kopplas till mer 
fundamentala känslor av ansvarstagande och trygghet, vilka är egenskaper som 
Försvarsmakten kan ses avgörande för deras förtroende hos allmänheten.   
 
 

6.2 Samtalsintervjuer 
!
6.2.1 Grundtankarna bakom Försvarsmaktens marknadskommunikation 
I svaren om vilka huvudsakliga idéer Försvarsmaktens marknadskommunikation baseras på 
kan två huvudsakliga inriktningar skönjas i samtliga av respondenternas svar: en om att bygga 
en relation till och attrahera potentiella rekryter, samt ett bredare tankesätt som handlar om 
folkförankring och att skapa välvilja och förståelse inför Försvarsmaktens verksamhet.  
 
Frågan om rekrytering beskrivs av respondenterna länge ha varit den centrala punkten i 
Försvarsmaktens externa kommunikation, och på frågan om marknadskommunikationens roll 
för Försvarsmaktens rekryteringsarbete svarar en av respondenterna “avgörande”. 
Respondenten fortsätter senare med att beskriva att målet med marknadskommunikationen är 
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att Försvarsmakten ska komma upp som ett naturligt alternativ när människor ställer sig 
frågan om vad de ska göra med sitt liv. Som beskrivs av Parment och Dyhre (2009:36) har 
arbetsgivarvarumärke blivit en allt större konkurrensfördel i rekryteringsfrågor, då fokus 
skiftat från vad man jobbar med till vem man jobbar för, och vad företaget står för. För att 
belysa just Försvarsmaktens position och värderingar som arbetsgivare och säkra kännedom 
hos sin rekryteringsmålgrupp, berättar en av respondenterna att marknadskommunikationens 
utveckling de senaste åren har gått mot en mer systematisk. Här har Försvarsmakten jobbat 
med två huvudsakliga budskap ur rekryteringssynpunkt: personlig utveckling och möjlighet 
att göra skillnad för andra. 
 
“Vi jobbar mycket med att ”det här är utvecklande för individen” ur ett ego-perspektiv…. 
[men också med] möjlighet att göra skillnad för många, för andra, som också är en stark 
drivkraft i den målgruppen, som är mer altruistisk så att säga” - Respondent A 
 
En utveckling mot att omfatta en bredare och mer allmän målgrupp beskrivs dock inom 
kommunikationen, där det huvudsakliga fokuset kan ses vara att skapa relevans och 
förtroende kring Försvarsmaktens gärning. Här vill man motverka en extern bild av 
Försvarsmakten som vad en av respondenterna uttrycker som “en svart, hemlig, låda” och 
istället visa på mer öppenhet mot allmänheten. Även här uttrycker dock respondenterna 
rekrytering som ett av slutmålen: 
 
“Externt så ska vi öka relevansen och förtroendet för Försvarsmakten och internt vill vi öka 
stoltheten och förtroendet för Försvarsmakten som organisation. Och [folkförankring] 
kommer också i längden också vara helt avgörande för om vi ska kunna rekrytera i den här 
gruppen, att man har ett förtroende och att man upplever Försvarsmakten och dess 
verksamhet som relevant” - Respondent A 
 
Här beskrivs också sekundära målgruppers inflytande för en lyckad rekryteringsprocess, där 
framförallt föräldrars förtroende beskrivs som viktigt att vinna för att kunna influera 
rekryteringsmålgruppen.  
 
Försvarsmaktens varumärke och dess utveckling 
Denna utveckling från rekryteringsinriktade till att bygga en välvilja inför allmänheten 
uttrycks också i respondenternas tankar om Försvarsmaktens varumärke. Att stärka 
arbetsgivarvarumärket beskrivs återigen ha varit det viktigaste inom Försvarsmaktens 
kommunikation sedan värnplikten avskaffades. De två senaste kampanjerna, som undersöks i 
den här studien, beskrivs dock utveckla ett mer övergripande varumärke, genom vilket man 
riktar sig till hela den svenska allmänheten. 
 
“Med FMTK och den här varumärkeskampanjen [har vi] tagit ett steg upp ur 
rekryteringsdiket, för nu pratar vi med en mycket större målgrupp. [….]Och då uppträder vi 
på ett annat sätt, för då går vi inte ut med håven på samma sätt, utan då går vi ut med ett 
annat tonläge.” - Respondent A 
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Här beskrivs ett mer övergripande varumärke, som skapats för att visa Försvarsmaktens 
förmåga och skapa förtroende för verksamheten. Det övergripande varumärket beskrivs också 
mätas med hjälp av varumärkestracking månadsvis, där bilden av Försvarsmakten både hos 
allmänheten och den specifika rekryteringsmålgruppen undersöks. Även om statlig 
marknadsorientering kan ses påverka statliga myndigheters trovärdighet negativt, beskrivs av 
Gromark och Melin (2013:1113) att denna sortens varumärkesorientering, genom att 
kommunicera verksamhetens betydelse för samhället och förbättra allmänhetens kunskap om 
varför olika insatser faktiskt görs, kan stärka myndighetens legitimitet; denna metodik kan 
också ses användas inom Försvarsmaktens marknadskommunikation då en av respondenterna 
beskriver folkförankring av verksamheten som centralt för att öka förtroendet för 
Försvarsmakten.  
 

6.2.2 Försvarsmaktens träningsklubb 
Försvarsmaktens träningsklubb beskrivs av en av respondenterna som sprunget ur en tro på 
Försvarsmaktens kunskaper och färdigheter inom träning, vilket sågs kunna appellera till 
träning som samhällstrend och allmänhetens intresse för det. Kampanjen beskrivs alltså först 
och främst grundat i viljan att dela med sig av och nyttja redan befintliga kunskaper, snarare 
än att träning användes som medel för att uppnå ett visst syfte.  
 
“Från allra första början så såg vi en stor potential i det här med fysisk träning utifrån ett 
antal olika perspektiv. Och då hade vi inte riktigt bestämt oss för vilket syfte som var det 
viktigaste, alltså vad är det vi ska satsa på. Och det… det hade nog kunnat innebära att 
prägeln på FMTK hade förändrats, beroende på vad vi hade valt” - Respondent B 
 
Att Försvarsmakten alltså valde att fokusera på just fysisk träning i denna kampanj på grund 
av att bland annat ett redan befintligt intresse hos allmänheten sågs finnas kan tolkas stämma 
överens med Mårtensons (2008:406) teori om att val av strategi måste utgå från vad som 
motiverar målgruppen. För att locka och aktivera konsumenter beskriver även Mårtenson 
(ibid) fördelarna med att använda sig av psykologiska tilltal för att göra detta, så kallade “hot 
buttons”, vilket Försvarsmakten här kan tolkas se träning som, då de beskriver sig ha valt 
detta som utgångspunkt för kampanjen på grund av en upplevd samhällstrend inom detta. 
 
Att på detta sätt anspela på något för målgruppen redan engagerande och intresseväckande 
beskrivs av Dahlén och Lange (2009:229) som centralt för att öka varumärkets värde och 
skapa för målgruppen relevanta associationer till det; detta menar de kan få varumärket att 
särskiljas från konkurrenter och ge ett mer varaktigt intryck. Genom att koppla sin verksamhet 
till den för målgruppen betydelsefulla associationen till träning, kan Försvarsmakten utifrån 
detta tolkas förtydliga varumärkets position och samtidigt förstärka dess betydelse för en viss 
typ av målgrupp.  
 
Det övergripande syftet med kampanjen beskrivs också ha landat i att just förstärka 
Försvarsmaktens varumärkesattribut om fysisk kompetens och att stärka relationen till 
allmänheten. En av respondenterna beskriver Försvarsmaktens träningsklubb som ett exempel 
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på hur relation kan skapas till allmänheten genom en produkt de finner intressant och 
attraktiv.  
 
“FMTK är ett jättebra exempel på hur vi får igång en dialog, men vi pratar inte rekrytering 
eller marknadsföring utan vi bjuder bara på det här. Men det skapar en relation till 
Försvarsmakten, och det möjliggör att man kan prata.... träning, man behöver inte prata 
hotbild eller nya JAS eller något sånt där, man kan prata träning, något som är relevant för 
de flesta på ett sätt som vi kanske inte kunde tidigare” - Respondent A 
 
Beskrivningen av att vilja starta en dialog med sin publik, genom skapandet av ett medel de 
kan nyttja gratis, kan kopplas till Melins (1999:56) skildring av vikten av hur ett varumärke, i 
egenskap av strategiskt konkurrensmedel, skapar värde för både märkesinnehavaren och 
konsumenten. Just denna kampanj blir ett exempel på detta då den dels ämnar skapa värde för 
mottagaren, i form av ett användbart redskap, samt för Försvarsmakten själva då den bidrar 
till att stärka deras varumärke samt frambringar den dialog med sin målgrupp som de 
uttryckligen vill skapa. Vidare kan skapandet av ett verktyg som aktivt kan användas av 
konsumenterna även ses vara strategiskt i den mån att det för användarna ständigt håller 
varumärket synligt och håller målgruppens attityder till det aktiverade, vilket av Mårtenson 
(2008:47) beskrivs vara ett av varumärkets viktigaste syften.  
 
Försvarsmaktens konstant aktuella rekryteringsmålgrupp beskrivs av respondenterna också 
som mer träningsintresserade än den genomsnittliga delen av befolkningen, vilket en av 
respondenterna beskriver gör att FMTK ytterligare kan stärka Försvarsmaktens 
arbetsgivarvarumärke och framhålla dem som “intresseväckande och attraktiva” för 
potentiella arbetstagare. På frågan om hur kampanjen kan bidra till Försvarsmaktens 
övergripande varumärke, beskrivs hur Försvarsmaktens kapacitet bottnar i en fysisk 
kompetens, och att det därför finns betydelse i att visa Försvarsmakten som duktig inom dessa 
områden. 
 
“Vår förmåga är ju också i viss mån fysisk, alltså att man kanske drar kopplingen till att vi är 
ute i skog och mark och bär tungt och sådär. Så att säkert har det en viss bäring på att man 
förstår att vi är duktiga på det där, då har vi också förutsättningar att göra vårt jobb” - 
Respondent B 
 
Detta kan kopplas till den varumärkesdimension Aaker (1997:352) beskriver som robusthet, 
vilken innefattar just egenskaper som naturnära och tuff. Genom att knyta varumärket till 
dessa egenskaper beskriver Aaker (ibid) vidare att man kan appellera till egenskaper 
konsumenten åtrår men ännu inte besitter. Försvarsmaktens kan alltså utifrån detta perspektiv 
tolkas tillhandahålla konsumenten ett erbjudande om styrka och tålighet med sitt varumärke, 
vilket vidare kan antas tilltala den träningsintresserade målgruppen. 
 
Denna vilja att skapa ett mer jordnära varumärke kan också ses genom en återkommande 
önskan att placera sig i opposition till en mer kommersiell syn på träning. Ett av budskapen i 
kampanjen beskrivs också som att träning inte är komplicerat.  
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“Och… när vi tittade närmare på det så förstod vi att den här samhällstrenden, eller trenden 
som vi upplever, att det är mycket hälsa liksom, nyttig mat och mycket träning och sådär, är 
ju nästan bara en kommersiell trend” - Respondent B 
 
Här kan skapandet av en samhörighet kring en viss typ av träning och ett distanserande från 
en annan kunna tolkas, vilket kan ses utifrån vad Svensson och Östberg (2013:62) beskriver 
som en av konsumtionens sociala roller: att uttrycka tillhörighet till vissa grupper och 
avståndstagande från andra, vilket Försvarsmakten här kan ses göra genom att både bygga en 
egen gemenskap utifrån särskilda värderingar, som vidare placerar dem i opposition till 
andra  typer av träningskulturer.  
 
Denna vilja att skapa en gemenskap genom träningen uttrycks också vid frågan om varför just 
ordet “klubb” används i namnet, trots att Försvarsmakten själva beskriver att FMTK inte är en 
förening i egentlig mening. Här beskriver respondenterna ytterligare relationsskapande som 
syfte, genom att samlas kring gemensamma värden och syn på träning och att skapa en 
laganda.  Vidare beskriver en av respondenterna en förändring i samhället där träning förr 
“bara var något man gjorde och inte snackade så mycket om”, till att idag handla mer om 
status och identitet, vilket respondenten vidare beskriver som intressant i skapandet av 
kampanjen. Denna identitets- och värderingsaspekt beskrivs ytterligare av en annan 
respondent. 
 
“De senaste tio åren har [träning] ju växt explosionsartat. Och så har man ju sett att fan, det 
är ju väldigt många som är där och pratat om träning och sådär. Det är en självklar scen att 
kliva in på då, och visa sin egen ståndpunkt i det.” - Respondent C 
 
Även detta kan relateras till det Svensson och Östberg (2013:59) anser om att konsumtion är 
en social handling, genom vilken konsumenter uttrycker sin självbild och skapar relationer till 
omvärlden (Svensson & Östberg 2013:61). I denna aspekt beskrivs det som en 
framgångsfaktor för företag att skapa en gemenskap mellan konsumenter, och på så vis 
framhäva varumärket som en symbol för en viss grupptillhörighet (Svensson & Östberg 
2013:80), vilket Försvarsmakten kan ses göra inte bara genom att skapa en gemenskap med 
specifika värderingar utan också faktiskt använda sig av “klubb” som socialt koncept.  
 

6.2.3 Du nya, du fria 
Respondent A beskriver ett tydligt syfte och mål med “Du nya, du fria”-kampanjen: att 
tydliggöra och stärka Försvarsmaktens varumärke som en relevant, tillförlitlig och kompetent 
samhällsaktör. Vidare beskrivs en förankring av Försvarsmaktens verksamhetsidé hos 
allmänheten som en viktigt faktor, vilken respondenten beskriver handlar om att “står upp för 
och försvarar Sverige, landets intressen och friheten att leva som vi själva väljer”. 
 
“Vi tror att kampanjen förflyttar uppfattningen om Försvarsmakten i en riktning som inte 
handlar om mot vad vi försvarar oss, eller med vad, utan varför och vad vi försvarar” - 
Respondent A  
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Även detta är något som kan ses kopplas till den idé Gromark och Melin (2013:113) beskriver 
om hur statliga myndigheter kan använda marknadskommunikation för att stärka den 
upplevda legitimiteten, genom att som här kommunicera den faktiska versksamhetsidén på ett 
brett plan: för att lyckas med denna målsättning att utöka upplevelsen av Försvarsmaktens 
verksamhet som relevant och trovärdig beskrivs ingen särskild målgrupp, utan att kampanjen 
riktar sig till “hela den breda allmänheten”.  
 
Idén för utformningen av kampanjen beskrivs vidare ha bottnat i en upplevd spännvidd 
mellan den svenska identiteten och allmänhetens faktiska värderingar. 
 
“ I Sverige så har vi en tradition av att beskriva oss som Landet lagom, med mellanmjölk och 
cykelhjälm…. Samtidigt så finns det något som heter World Value Servey [som visar] hur vi 
lever våra liv och vilka värderingar vi anser vara viktiga. Och där är Sverige högst upp, 
längst till vänster. Det är ett extremt land, även kopplat till länder i vår närhet, så är vi 
extrema när det kommer till självförverkligande och sekulariseringen, effektivitet och syn på 
frihet och individens möjlighet” - Respondent A 
 
Kampanjen kan alltså ses baseras på dessa starka värderingar som uttrycks som unika för det 
svenska folket, i kombination med självbilden som ett mer neutralt land. Att utgå från en 
nationell kultur och sedan relatera sig själv till denna, är något Prideaux (2009:623) beskriver 
kännetecknar ordinär marknadsföring som vill uppnå nationalistisk status. Vidare framhävs 
ofta också det egna varumärket som centralt i upprätthållandet av den här nationella 
identiteten  (Prideaux 2009:624), vilket Försvarsmakten kan tolkas göra genom att basera 
kampanjen på sin egen del i att försvara dessa svenska värderingar. 
 
På frågan om kampanjens namn,“Du nya, du fria”, beskriver respondenten att det inte var ett 
självklart val att använda en devis som kan “upplevas så provocerande”, men viljan att 
förmedla ett tydligt budskap övervägde. 
 
“Tillslut så kände vi att det kanske är därför vi köper dyr media, för att märkas, för att göra 
ett avtryck och det signalerar ganska starkt att vi vill blicka framåt och inte bakåt” - 
Respondent A 
 
Förutom det varumärkesbyggande syftet, beskrivs även här en mer slutgiltig tanke om 
rekrytering. “Du nya, du fria” beskrivs som den första kampanjen i ett långtgående 
marknadsarbete kring värderingar, som bygger en bredare grund för senare, mer rekryterande 
budskap.  
 
“Vi pratar fortfarande om att stå upp för svenska rättigheter och friheter, men vi vrider det 
mot rekrytering, det här är taktiskt. Här börjar vi skörda, jag brukar säga det att strategisk 
marknadsföring, då sår man, och sen taktiskt, då skördar man.” - Respondent A 
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Att på detta sätt först utveckla en bild av vilka värderingar varumärket står för, för att genom 
detta attrahera målgrupper är något som beskrivs som viktigt inom rekrytering av Parment 
och Dyhre (2009:36-37), då arbetsgivarens värderingar kan ses viktigare än de faktiska 
arbetsuppgifterna. Genom att på detta sätt först lansera sig som en försvarare av svenska ideal 
om frihet kan Försvarsmakten ses vilja nå en målgrupp som tilltalas av dessa värderingar. 
Även Gromark och Melin (2013:1112) beskriver vikten av denna sortens 
varumärkesbyggande utifrån att det både kan motivera existerande anställda, och stå sig i 
konkurrensen om nya. 
 
Samtidigt som man genom ett sådant här positionerande kan tolkas attrahera en viss grupp, 
kan man dock också riskera att alienera en annan. Som Svensson och Östberg (2013:62) 
beskriver kan varumärken konsumeras för att uttrycka en viss identitet, men med denna typ av 
ställningstagande kan också en risk ses för att skapa en distans till individer som inte 
identifierar sig med dessa värderingar, och istället förmedlar social tillhörighet genom ett 
avståndstagande från varumärket. 
 

7 Slutsatser 
 

• Hur använder Försvarsmakten marknadskommunikation för att förmedla sin roll som 
arbetsgivare och samhällsaktör? 

 
Av respondenterna beskrivs att en central roll i Försvarsmaktens marknadskommunikation är 
att genom folkförankring av verksamhetsidén öka en förståelse hos allmänheten för deras 
gärning, och därmed skapa relevans för verksamheten. Denna verksamhetsidé uttrycks i 
kommunikationen som en om att försvara inte bara Sveriges gränser utan även de värderingar 
och rättigheter Försvarsmakten ser som en del av nationen: “I Sverige är det fritt fram för 
förändring. För nya sätt att tänka, tycka, göra, vara och leva [...] På forsvarsmakten.se kan du 
se hur vi står upp för ett land som aldrig står still “ (text 6). 
 
Aktören kan också tolkas koppla sitt övergripande varumärke till associationer kring frihet, 
handlingskraft och demokratiska ideal. I denna vädjan väljer Försvarsmakten också att utgå 
från en upplevd svensk identitet och appellera till mottagarens känslor relaterade till detta. 
Detta syfte om att skapa relevans för Försvarsmakten ses av studiens respondenter också som 
ett i förlängningen rekryterande budskap, då allmänhetens förtroende beskrivs som 
fundamentalt i att attrahera nya arbetstagare. 
 
Både i de svar givna av studiens respondenter och i den retoriska analysen kan 
Försvarsmakten tolkas koppla sitt varumärke till värderingar om fysisk kompetens för att nå 
och attrahera en träningsintresserad målgrupp; exempel på detta kan ses i fraser som “vi har 
tränat i hundratals år och nu tänkte vi dela med oss av vår kunskap” (text 3). En av 
respondenterna beskriver också Försvarsmaktens förmåga som “i viss mån fysisk”.  Att 
ytterligare bygga relationer genom att söka bli en del av målgruppens vardagliga liv, till 
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exempel genom träningsappen mottagaren kan använda för egna syften, kan detta också ses 
som ett medel för att i förlängningen erhålla en position i användarens tankar som en 
potentiell arbetsgivare. De söker även attrahera rekryter genom att redogöra för  hur ett arbete 
på Försvarsmakten innebär personlig utveckling och möjlighet att hjälpa andra. 
 

• Vilka retoriska budskap kan ses i Försvarsmaktens marknadskommunikation? 
 
Utifrån det empiriska material undersökt i studien kan ett huvudsakligt budskap om 
Försvarsmaktens egna kompetens tolkas uttryckas på olika sätt. I detta utgår Försvarsmaktens 
marknadskommunikation både utifrån sin egen verksamhet och gärning, men också i områden 
mottagaren kan finna som personligt relevanta; detta hävdar sig i anspelningar på 
Försvarsmaktens träningsexpertis och fysiska befogenhet, men också i beskrivandet av hur 
Försvarsmakten försvarar den enskilde individens rättigheter. Vidare uttrycks budskap här om 
att Försvarsmakten också är en central punkt för upprätthållandet av svenska värderingar och 
intressen; dessa argument uttrycks genom vädjan till mottagarens egna känslor och åsikter. 
Försvarsmakten placeras här i paritet med de förändringar landet genomgår, och framhålls 
som en kompetent och betydelsefull samhällsaktör genom att alltid vara redo för handling. 
Utöver att framställa sig själva som centrala för Sveriges välbefinnande finns även mer 
direkta kopplingar till den nationella identiteten i flera av texterna, i synnerhet i anspelningar 
på Sveriges nationalsång samt det tydliga budskapet att de “står upp för Sverige” (text 4 och 
5).  
 
Även budskap om en gemenskap inom Försvarsmakten uttrycks, där man samlas kring både 
grundläggande demokratiska ideal, men också kring mer specifika värderingar kring träning. 
Mottagaren bjuds här in att bli en del av denna gemenskap, och med det skapa social 
samhörighet genom vilken man också kan bygga relationer till målgruppen. Olika retoriska 
medel, såsom förstärkning, kontrastering och förtätning, används i texterna för att ge uttryck 
åt de budskap som förmedlas, till exempel genom fraser som “välkommen till 41 miljoner 
hektar träningsyta” (text 1). 
 
Utöver budskap centrerade kring Försvarsmakten själva finns även allmänna budskap som rör 
demokratiska ideal samt fysisk prestation. I samband med detta uppmanas mottagaren själv 
till att aktivt ta initiativ till involvering, genom att exempelvis söka upp mer information kring 
det kampanjerna förmedlar.  
 
De marknadskommunikationsstrategier som Försvarsmakten använder sig av har genom 
denna studie visat syfta till att bygga upp ett varumärke som kompetent samhällsaktör och för 
rekryteringsmålgruppen intressant arbetsgivare, genom att associera sig till egenskaper 
rörande demokratiska ideal, fysisk kompetens och en stark gemenskap inom organisationen. 
 

 



!
35!

8 Slutdiskussion 
 
I studiens inledning beskrivs kritik mot statlig marknadsorientering, som beskrivs kunna 
påverka myndigheters legitmitet och trovärdighet negativt (Castillo 2009:21), vilket av 
Gromark och Melin (2013:1104-1105) beskrivs som problematiskt då varumärkesarbete 
tvärtom beskrivs kunna stärka myndigheters relevans i samhället. Denna syn på 
marknadskommunikationen som ett verktyg för att stärka statliga myndigheters legitimitet 
beskrivs också tydligt av studiens respondenter. Att marknadskommunikation kan fungera 
som ett sätt att informera om myndigheters uppgift är självklart; författarna ställer sig dock 
kritiska till om de budskap funna i det empiriska materialet, samt den användning av 
relationsbyggande komplement såsom träningsappar, bör ses ha ett entydigt syfte om att 
skapa relevans eller om de istället kan tolkas som i grunden mer övertalande till aktörens 
fördel. Kanske kan statlig marknadsföring förstås utan att tolkas som något antingen enbart 
problematiskt eller samhällsuppbyggande. 
 
Det nya läge Försvarsmakten och andra statliga myndigheter kan tolkas befinnas i utifrån den 
marknadsorientering som beskrivs inom New public management-teorin kanske till viss del 
kan förutsätta ett strategiskt varumärkesarbete av det slag Försvarsmakten arbetar med, som i 
sig inte måste vara korrumperande eller på andra vis av ondo. Som uttrycks av Raftopoulou 
och Hogg (2010:1220) kan dock statlig marknadsföring tolkas som ett verktyg för att påverka 
allmänheten i en viss riktning, då vissa värderingar och beteenden premieras medan andra 
förkastas. I detta ser författarna det som intressant att vidare undersöka den statliga 
marknadskommunikationens roll i att befästa eller påverka diskursen kring nationell identitet, 
då de resultat som framkommit i studien beskriver en bild av gemensamma nationella ideal 
som utgångspunkt för Försvarsmaktens verksamhet. 
 
Prideaux (2009:617) beskriver i sin teori hur nationalism och nationell identitet används i 
kommersiellt syfte genom marknadskommunikation hos vinstdrivande företag. Även om 
denna studies resultat kan förklaras med vissa aspekter av de dimensioner Prideaux i sin 
forskning beskriver, kan det finnas relevans att undersöka hur denna typen av hänvisningar till 
nationell identitet uttrycks i myndigheters kommunikation, vilka kan tolkas länkade till ett 
mer direkt upprätthållandet av samhället och vädjar till allmänheten i deras roll som 
medborgare. Då Försvarsmakten som statlig myndighet redan i sin natur är starkt 
sammankopplad med det land de är satta att försvara kan de därmed ses utgå från en viss 
nationalistisk status, snarare än att ha uppnått eller söka uppnå denna med hjälp av 
marknadskommunikation. Här kan snarare en egen formulering av svenska ideal ses användas 
för att vidare beskriva sin egen verksamhet: den svenska identiteten beskrivs som centrerad 
kring individens frihet att tycka och vara som hen själv vill, och därmed är dessa värderingar 
också något Försvarsmakten utgår ifrån.   
 
Vidare fann vi respondenternas öppenhet och rättframhet kring hur Försvarsmakten strategiskt 
jobbar med sitt varumärke överraskande. Där vi initialt hade väntat oss att få mer svävande 
svar kring de specifika syftena med marknadskommunikationen och det eventuella 
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varumärkesarbetet, beskrev respondenterna direkt hur Försvarsmakten jobbar för att uppnå 
specifika rekryteringsmål och att formulera en specifik bild av sig själva till allmänheten, 
vilket tyder på en kommunikationsstrategi tätt ihopkopplad med den mer historiskt nyttjad av 
den privata marknaden och vinstdrivande företag. 
 
Att undersöka hur denna uppgift, och uttrycken för den, påverkas av en eventuell 
återinförning av värnplikten är något vi i högsta grad finner intressant. Försvarsmaktens 
kommunikativa utgångspunkt kan då tolkas gå från en om att konkurrera som attraktiv 
arbetsgivare, till att kommunicera ett i vissa fall påtvingat åtagande hos en ung målgrupp, som 
växt upp utan insatthet i eller kännedom om detta.   
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Bilaga 1: Analysmall 
 
1.Kontexten 

• Vilket sammanhang och i vilken situation är texten publicerad i?  
• Vilken är den avsedda publiken?  
• Vilka kan nås av texten? 

 
2.!Disposition 

• Exordium: Hur försöker författaren väcka intresse och välvilja inför budskapet? 
• Propositio: Vad är textens huvudsakliga syfte? 
• Conclusio och recapitulatio: Hur avslutas texten och vilken är den slutgiltiga 

uppmaningen? 
 
3.Argumentationsanalys 

• Vilken är textens huvudsakliga tes?  
• Vilka argument används för att stärka tesen? 
• Vädjar argumenten till känslor eller fakta?  
• I vilken grad upprepas argumenten? 
• Uppmanar texten till handling på något sätt? 
• Ethos: Hur framställer talaren sin identitet? Hur uttrycks talarens auktoritet? 
• Pathos: Vilka känslor vädjar texten till? Försöker texten väcka hopp eller rädsla? 
• Logos:  Finns fakta i texten? Är dessa relevanta? Hur används saklig argumentation? 

 
4:!Stil 

• Elocutio: vilken är textens språkliga utformning? 
• Används värdeladdade ord? Är dessa positiva eller negativa? 
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Bilaga 2: Retorisk analys 
!
Försvarsmaktens träningsklubb 
 
Text 1 
”Du behöver inget gym/redskap för att träna, du behöver egentligen ingenting. Allt du 
behöver är din kropp och lite vilja. Inom Försvarsmakten har vi tränat i hundratals år. Och för 
att fler ska få ta del av vår träning startar vi nu träningsklubben FMTK och lanserar en 
träningsapp. Träningen passar dig som redan tränar men också dig som vill komma igång med 
träningen. Ladda ner vår träningsapp på fmtk.se. 
Välkommen till klubben.” 
 
Rubriker:  
”Bara ett av våra tusentals träningscenter.” 
”Välkommen till 41 miljoner hektar träningsyta.” 
”Här är det sällan kö till löpbanden.” 
”För dig som vill träna med väldigt fria vikter.” 
 

Analys 
Texten är publicerad som en del av kampanjen Försvarsmaktens träningsklubb, och finns med 
på flera av kampanjens reklambilder. Bildernas bakgrund varierar mellan olika fotografier av 
Sveriges natur, men texten är densamma utöver att orden “redskap” samt “gym” i första 
meningen ibland ersätter varandra. Just denna text finns på de större adshellsen som finns på 
exempelvis busshållplatser och telefonkiosker, snarare än på exempelvis banners på webben.  
 
Då både texten beskriver en träningsapp och avsändarens kunskaper inom träning, kan man 
anta att den avsedda publiken är människor som har ett intresse för träning och hälsa, eller är 
motiverade till att skaffa ett.  Då texten förekommer på platser där många människor dagligen 
vistas blir den publik som nås av kampanjen en stor del av allmänheten, både med och utan 
träningsintresse eller motivation till att börja träna.  
 
De olika rubrikerna kan ses syfta till att väcka intresse genom att skapa en oväntad kontrast 
mellan rubriken och den bakgrund den syftar till, då texten kan tänkas beskriva ett 
traditionellt träningscenter men bilden istället endast visar natur. Detta “träningscenter” 
Försvarsmakten förespråkar kan också tolkas vara överlägset vanliga gym, då reklamen bland 
annat spelar på vanliga träningscenters negativa aspekter, som till exempel köbildning vid 
redskap. 
 
Textens huvudsakliga syfte kan ses vara att informera om FMTK och uppmana människor till 
att börja använda FMTK’s app, då den innehåller information om appen samt argument till 
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varför man ska använda den. Texten avslutas med en ytterligare uppmaning om att gå med i 
“klubben” genom att välkomna mottagaren som en ny medlem.  
 
Av de argument som framförs kan tesen i texten ses vara att Försvarsmaktens kunskaper om 
träning i kombination med mottagarens motivation, leder till bättre träningsresultat än vad 
endast fysiska redskap och klassiska gym gör.  
 
För att stärka textens tes används argument om avsändarens goda kunskap och erfarenhet i 
ämnet, och kan alltså ses vädja till fakta och inte känslor. Medlet förstärkning kan ses 
användas genom flertalet beskrivningar av extrem storlek och mängd: otroligt stora 
träningsytor, “väldigt” fria vikter, “hundratals år” etc.  
 
Avsändaren beskriver tydligt sin identitet genom att referera till “vi på Försvarsmakten” och 
“vår träning”; här kan en gemenskap ses uttryckas som mottagaren sedan också bjuds in i 
genom frasen “Välkommen till klubben”. Auktoriteten inom området kan ses uttryckas genom 
beskrivning av avsändarens erfarenhet och sakkunnighet i ämnet. Auktoriteten kan också ses 
uttryckas genom sättet texten är skriven på: avsändaren berättar på ett säkert sätt för 
mottagaren att hen för att träna inte behöver något annat än vilja, och eventuellt FMTK-
appen. 
 
Faktan i texten används både för att informera om vem appen passar, hur man går tillväga för 
att ladda ner den, men också för att stärka avsändarens trovärdighet inom ämnet; “vi på 
Försvarsmakten har tränat i hundratals år”. 
 
Identifikation mellan avsändare och mottagare kan ses sökas skapas genom att referera till 
situationer den träningsintresserade mottagaren kan känna igen sig i: till exempel behovet av 
större träningsyta och det irriterande med köer på gymmet.  
 
Textens utformning kan ses som okomplicerad och rättfram, med korta meningar och ett 
enkelt språk. Texten är koncis och rakt på sak, samt innehåller inte många tydliga stilfigurer.  
 

Text 2 
”Vi har tränat i hundratals år inom Försvarsmakten. För att fler ska få ta del av vår träning 
startar vi nu träningsklubben FMTK och lanserar en träningsapp. Allt du behöver är din kropp 
och lite vilja.” 
 
Rubriker: 
”450 övningar. 4 pass.10 utmaningar. Dagliga pass.” 
”1 nytt träningspass varje dag.” 
”Ladda ner vår app och börja träna. Här. Nu.” 
”Lyssna på vår podcast” 
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Analys 
Även denna text är publicerad som en del i reklamkampanjen om Försvarsmaktens 
träningsklubb, men de reklambilder som innehåller denna text förekom på kollektivtrafik och 
banners på internet. Därför kan man anta att dessa bilder skapats i syftet att snabbare fånga 
publikens intresse, då tiden att betrakta här är mer begränsad än på platser där folk kan välja 
att lägga mer tid på att uppmärksamma annonsen. 
 
Även denna text kan antas vara tänkt att nå tränings- och hälsointresserade människor som 
kan ha ett intresse av att ladda ner appen. Då reklambilderna med denna text förekommer i 
trafiken och på webben kan den publik som nås antas vara väldigt stor, då i princip vem som 
helst kan komma i kontakt med texten. 
 
Intresse för budskapet kan ses försöka väckas genom kärnfulla och uppmanande rubriker, där 
mottagaren måste fortsätta läsa för att få en idé om vad rubriken beskriver. Textens 
huvudsakliga syfte kan tydligt ses vara att få människor att ladda ner appen, då texten i 
princip endast beskriver appen och det som behövs för att använda den. Texten avslutas med 
ett slutgiltigt argument om hur enkelt det är att träna med appen, då den inte ställer höga krav 
på mottagaren om att till exempel behöva olika träningsredskap. Argumenten som används 
för att stärka avsändarens trovärdighet inom området baseras huvudsakligen till fakta, då de 
beskriver Försvarsmaktens erfarenhet inom området.  
 
Texten kan tyckas innehålla förtätning: genom att använda enstaka ord som “....börja träna. 
Här. Nu.” kan mottagaren tolkas uppmanas att själv tolka vad detta kan innebära för hen själv. 
Som i föregående text används argument om avsändarens erfarenhet och kunskap inom 
träning för varför denna app är fördelaktig framför andra träningsmetoder. Att detta även är 
något avsändaren bestämt sig att “dela med sig av” kan ses som ett ytterligare uttryck för 
Försvarsmaktens tillgångar inom området; att dessa är något som kan antas vara av intresse 
för allmänheten. Även om texten kan ses använda argument baserade på fakta, så som appens 
innehåll, kan den ses uppmana till handling och därmed vädja till att väcka mottagarens 
initiativförmåga. 
 
Även denna text är utformad på ett koncist, lättförståeligt och uppmanande sätt, utan 
användande av stilfigurer och värdeladdade ord. 
 
Text 3 
”Träna med försvarsmakten 
Vi har tränat i hundratals år och nu tänkte vi dela med oss av vår kunskap. I Försvarsmaktens 
träningsklubb (FMTK) har vi samlat det mesta. Du kan ladda ner vår träningsapp och börja 
träna direkt. Här. Nu. Allt du behöver är din kropp och lite vilja. Du kan också lyssna på vår 
podcast och läsa mer om vår träningsfilosofi.  
Välkommen till klubben.” 
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Analys 
Denna text finns publicerad på hemsidan fmtk.se, som skapats i samband med kampanjen och 
som flertalet av kampanjens reklambilder hänvisar till. Texten är det första mottagaren möts 
av på hemsidans förstasida.  
 
Den avsedda publiken för denna text kan antas skilja sig något från föregående texter, då man 
för att ta del av denna text måste ha ett relativt stort intresse för kampanjen då man gjort ett 
aktivt val att söka sig vidare till hemsidan. Den avsedda publiken, vilket även är de som nås 
texten, kan då antas vara de personer som faktiskt är intresserade av att ladda ner appen. 
 
I denna text behövs inte ett intresse för budskapet väckas på samma sätt som i föregående; här 
har läsarna redan visat ett grundintresse för kampanjen och det behövs således inte medel för 
att på samma sätt väcka uppmärksamhet igen, utan texten berättar istället vidare om appen 
och vilka andra sätt man kan ta del av Försvarsmaktens träningsfilosofi på. 
 
Det huvudsakliga syftet i texten är återigen att beskriva träningsappen samt argumentera för 
varför man ska använda den, och även denna text avlutas med att välkomna mottagaren till 
klubben.  
 
Avsändarens auktoritet kan i denna text tyckas uttryckas tydligt, då de bland annat skriver att 
de vill dela med sig av den kunskap de menar att de besitter, samt att de påstår att de i sin app 
samlat det mesta träningsväg. Auktoriteten yttrar sig även i användandet av en uppmanande 
ton då de intalar mottagaren att börja träna direkt, här och nu.  
 
Även om textens argument till stor del är baserade på fakta, bland annat i beskrivandet av hur 
långt tillbaka Försvarsmaktens erfarenhet av träning sträcker sig, kan texten även tyckas vädja 
till vissa känslor hos mottagaren: då texten synnerligen uppmanar till handling kan känslor 
som motivation ses försöka väckas.  
 
Genom att genomgående tala om “vår” och “vi”på olika sätt, genom att till exempel beskriva 
en gemensam träningsfilosofi, kan man även här tolka en vilja att skapa en känsla av 
tillhörighet, som mottagaren avslutningsvis välkomnas in i.  
 
Samtliga texter hämtade från 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/forsvarsmaktens-traningsklubb-
2016/. 
 
 

!
!
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Du!nya,!du!fria 
Text 4 
 
”Sverige, ett land att förälska sig i. 
 
Friheten att få leva som man vill, med vem man vill, är långt ifrån självklar här i världen. Men 
den är självklar för oss. Och självklart värd att försvara. På forsvarsmakten.se kan du se hur 
och varför vi står upp för Sverige, här och nu. För du nya, du fria.” 
 
Analys 
Texten förekom på reklamtavlor på exempelvis telefonkiosker, och publicerades som en del i 
kampanjen “Du nya, du fria”. Texten kan ses referera till samhällsfrågor om frihet och 
demokrati, som HBTQ-rättigheter, med nationen och dess intressen i fokus.  
 
Man kan anta att både den avsedda publiken och den som nås är väldigt bred, då texten inte 
använts på ett mer specifikt och strategiskt sätt, utan endast på platser där allmänheten kan ta 
del av den. Inte heller textens budskap verkar riktat åt en specifik målgrupp, utan svenska 
medborgare i allmänhet och de som berörs av Sveriges intressen. 
 
I denna text kan avsändaren ses försöka väcka intresse främst genom en ställningstagande 
rubrik, som förmedlar ett subjektivt påstående. Välvilja inför budskapet kan ses skapas i 
textens första meningar, där Försvarsmakten beskriver sig som en aktiv försvarare av 
individuell frihet. Därmed kan textens huvudsakliga syfte också ses vara att beskriva 
Försvarsmaktens roll i det moderna Sverige, då den bygger upp till en uppmaning att ta del av 
mer information kring hur de “står upp för Sverige, här och nu”. Textens avslut kan också ses 
referera till en modernisering av Försvarsmakten och nationalismens roll i samhället, då den 
klassiska frasen från Sveriges nationalsång “Du gamla, du fria” byts ut mot “Du nya, du fria”. 
 
Textens huvudsakliga tes kan ses vara att Försvarsmakten är starkt sammankopplad med 
friheten i det svenska samhället, och försvarar svenska värderingar. För att stärka denna tes 
beskrivs ett abstrakt hot mot demokratiska värderingar i textens första mening, vilket 
Försvarsmakten beskriver sig vara beredda att försvara landet mot. Argumenten kan tydligt 
ses vädja till känslor över fakta, då fakta inte används som övertalande argument. Istället  kan 
texten ses vädja till mottagarens värderingar om demokratiska ideal och samtidigt väcka en 
viss rädsla om att dessa kan vara hotade. Följaktligen fungerar dock texten betryggande, då 
det beskrivs hur Försvarsmakten är beredda att försvara dessa rättigheter och “stå upp för 
Sverige”. Texten kan också ses använda patriotiska teman, då Sverige benämns som ett land 
att förälska sig i och värt att stå upp för, och kan därmed ses tillskrivas positiva egenskaper 
och värderingar. 
 
Genom att hänvisa till abstrakta ideal stället för mer faktabaserade argument för att berätta om 
Försvarsmaktens uppdrag, kan förenkling ses användas för att förmedla textens budskap. 
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Försvarsmakten kan ses beskriva sin identitet som en antites till de som inte tycker att frihet är 
en självklarhet: “Friheten att få leva som man vill, med vem man vill, är långt ifrån självklar 
här i världen. Men den är självklar för oss.”Här kan Försvarsmakten ses beskrivas som en 
entydig gemenskap, där alla delar samma värderingar om människors rätt till att leva hur och 
med vem man vill, samt vilja och medel nog att stå upp för dessa ideal.  
 
Textens språkliga utformning är enkel och kortfattad, men med en sentimental ton som berör 
demokratiska ideal. Detta kan ses genom användandet av värdeladdade ord och uttryck som 
“frihet”, “ ett land att förälska sig i” och användandet av frasen “Du nya, du fria”, som 
används i positiv bemärkelse i referens till Sverige och Försvarsmakten.  
 
Text 5 
 
”Du nya, du fria. 
 
Alla som lever under en svensk himmel idag, kommer att vakna upp i ett nytt Sverige 
imorgon. Och nästa dag igen och igen. Det är så ett fritt land fungerar. Det förändras. På så 
vis förändras även Försvarsmaktens uppgift, eftersom den i grunden alltid är densamma. Vårt 
jobb är att stå upp för Sverige här och nu, dygnet runt, året om. På forsvarsmakten.se kan du 
se hur vi försvarar din rätt att tycka, tänka och leva som du vill. I du nya, du fria.” 
 
Analys 
Texten förekom på reklamtavlor på exempelvis telefonkiosker, och publicerades som en del i 
kampanjen “Du nya, du fria”. Även denna text kan ses referera till samhällsfrågor som rör 
yttrandefrihet, demokrati och frihet. Textens avsedda och nådda publik kan ses vara samma 
som i föregående text. 
 
Rubriken “Du nya, du fria” kan ses söka väcka intresse då det tydligt anspelar på 
nationalsångstiteln “Du gamla, du fria”, men byter ut orden gamla och nya på ett sätt som ger 
frasen en ny innebörd. Detta kan även ses bidra till en välvilja inför budskapet då det kan 
tolkas anspela på en mer modern sorts patriotism än den mottagaren kanske sammankopplar 
nationalsången med. 
 
Textens huvudsakliga syfte kan ses vara att framhålla Försvarsmaktens roll för och i det 
moderna Sverige. Avslutningsvis uppmanas mottagaren att söka ännu mer information kring 
de positiva gärningar Försvarsmakten gör för att försvara hens rättigheter, och upprepar 
återigen devisen “Du nya, du fria”. Detta kan också ses som ett försök till att skapa 
identifikation med mottagaren, då just dens rättigheter beskrivs som de som avsändaren 
försvarar.  
 
Texten kan ses driva en tes om att Sveriges utveckling och Försvarsmaktens uppgift existerar 
i symbios med varandra, vilket styrks genom beskrivningen av Försvarsmaktens jobb som 
föränderligt i takt med landets utveckling. Även här vädjar argumenten till mottagarens 
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känslor genom att hänvisa till de personliga rättigheterna att tänka och leva som man vill, 
istället för mer faktabaserade förklaringar till Försvarsmaktens gärning. 
 
Genom att återupprepa frasen “Du nya, du fria” kan en viss nivå av förtätning ses användas: 
med några få ord får man publiken att tänka på den värdeladdade sång orden hänvisar till, och 
aktivt reflektera över vilken ny innebörd utbytet av ordet kan ge innehållet.  
 
Talarens identitet framställs här som en försvarare av yttrandefrihet och demokratiska ideal, 
samt som en aktör som alltid är beredd för handling: “vårt jobb är att stå upp för Sverige här 
och nu, dygnet runt, året om”. Även här kan tendenser av patriotism som medel skönjas: 
Landet Sverige beskrivs både som nytt och fritt och något Försvarsmakten “står upp för”. 
Fakta används endast i mer allmänna former, som att ett fritt land är i ständig förändring. 
 
Överlag kan texten ses något abstrakt utformad, utan riktiga exempel på vad som menas med 
förändringar, frihet och att stå upp för Sverige.  
 

Text 6 
 
”Ett land i förändring är värt att bevara.  
 
I Sverige är det fritt fram för förändring. För nya sätt att tänka, tycka, göra, vara och leva. Vår 
uppgift är att försvara den friheten, här och nu. På forsvarsmakten.se kan du se hur vi står upp 
för ett land som aldrig står still. För du nya, du fria.” 
 
Analys 
Texten förekom på reklamtavlor på exempelvis telefonkiosker, och publicerades som en del i 
kampanjen “Du nya, du fria”.  Även denna text kan ses referera till samhällsfrågor som rör 
yttrandefrihet, demokrati och frihet. Textens avsedda och nådda publik kan ses vara samma 
som i föregående text. 
 
För att väcka intresse för budskapet har avsändaren även här använt vad som kan tyckas vara 
en iögonfallande rubrik som består av vad som kan tolkas vara en kontrast eller motsägning - 
“ett land i förändring är värt att bevara”. För att vidare även väcka välvilja inför budskapet 
beskrivs även hur Försvarsmakten ämnar försvara och värna om friheten och om nationen. I 
relation till detta kan textens huvudsakliga syfte tolkas vara att beskriva hur Försvarsmakten 
gagnar Sverige som land, samt att de är positiva till nationens förändring och utveckling. 
Texten avslutas, som i tidigare texter, med frasen “Du nya, du fria” vilken drar paralleller till 
Sveriges nationalsång men samtidigt refererar till förändring.  
 
Den huvudsakliga tesen i texten kan tolkas vara att Försvarsmakten står bakom och försvarar 
Sverige och de framåtsträvande förändringar som landet genomgår. För att stärka denna tes 
används argument som främst vädjar till känslor och då bland annat fritänkande. Detta kan ses 
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yttra sig i beskrivandet av Försvarsmakten som försvarare av friheten till förändring och nya 
sätt uttrycka sig. 
 
Avsändarens identitet framställs tydligt, bland annat i den återkommande användningen av 
“vår” och “vi”, samt att de i texten tydligt hänvisar till sin egen hemsida. Auktoriteten kan 
tyckas uttryckas i beskrivandet av sig själva som viktiga för landet då de kan tolkas se sig 
själva som centrala för bevarandet av yttrandefrihet i Sverige. 
 
Utöver att redogöra för en del av det arbete Försvarsmakten gör används inte fakta i texten, 
som alltså istället kan tyckas hänvisa och vädja till känslor hos mottagaren. Med detta i åtanke 
kan de även tyckas vilja skapa en gemenskap kring sin gärning, då de beskriver en gemensam 
uppgift och hur “vi” står upp för Sverige. 
 
Textens språkliga utformning är enkel och kortfattad med relativt korta meningar. Positivt 
värdeladdade ord om frihet återfinns också. 
 
Samtliga texter hämtade från http://www.volt.se/du-nya-du-fria/ 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Kan du berätta lite om dig själv? 
• Hur länge har du jobbat på Försvarsmakten/Volt/DDB, och hur kom det sig att du 

började här? 
• Vilken roll har du haft i arbetet kring den specifika kampanjen? 

 
Försvarsmaktens marknadskommunikation i stort 

• Kan du berätta lite om grundtankarna bakom Försvarsmaktens 
kommunikationsarbete? 

• Jobbar ni mot specifika mål med er marknadskommunikation? 
            Ja: Isåfall vilka? 
            Nej: Varför inte? 

• Arbetar ni aktivt med Försvarsmaktens varumärke och isåfall hur? 
• Vilken roll har marknadskommunikation i Försvarsmaktens rekryteringsarbete? 
• Hur skulle du beskriva att Försvarsmaktens kommunikation har utvecklats de senaste 

åren? 
• Vilka är Försvarsmaktens viktigaste målgrupper i dagsläget, och hur används 

marknadskommunikation för att nå dessa? 
• Vad ser du som Försvarsmaktens största kommunikativa utmaningar? 

 
Frågor om den specifika kampanjen 
Försvarsmaktens träningsklubb: 

• Vad var det huvudsakliga syftet med kampanjen? 
• Vilka var strategierna för att uppnå syftet? 
• Vilken var kampanjens huvudsakliga målgrupp? 

              -  Vad var syftet med att nå just den målgruppen? 
• Hur bidrar kampanjen till Försvarsmaktens övergripande varumärke? 
• Vad var det som gjorde att ni skapade en kampanj som kretsar kring just träning? 
• Ni beskriver att FMTK inte är en förening utan endast en klubb till namnet. Vad var 

tanken med att döpa den just till detta? 
• Vad skulle du säga att budskapet i kampanjen är? 

 
Du nya, du fria: 

• Vad var det huvudsakliga syftet med kampanjen? 
• Vilka var strategierna för att uppnå syftet? 
• Vilken var kampanjens huvudsakliga målgrupp? 

              -  Vad var syftet med att nå just den målgruppen? 
• Hur bidrar kampanjen till  Försvarsmaktens övergripande varumärke? 
• Vad var tanken med att kalla kampanjen för just “Du nya, du fria”? 
• Vilka reaktioner hoppas ni att kampanjen kommer ge? 
• Vad skulle du säga att budskapet i kampanjen är? 


