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ABSTRACT	  
 
Titel:  
Den pålitliga myndigheten – En studie om Försvarsmaktens externa kommunikation och 
arbete kring att erhålla förtroende 
 
Författare:  
Sofie Ström & Björn Norman 
 
Kurs, termin och år:  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT-13 
 
Antal ord i uppsatsen: 
22796 ord 
 
Problemformulering och syfte:  
Samhällets förtroende för myndigheter minskar generellt och likaså för Försvarsmakten. 
En myndighet som är beroende av flera tusen nya rekryter varje år för att deras verksamhet 
ska fungera optimalt. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur Försvarsmakten 
arbetar med sin externa kommunikation för att öka förtroendet för myndigheten. 
 
Metod och material: 
Vi genomförde undersökningen med hjälp av kvalitativa metoder. Vi genomförde tre 
personliga intervjuer med anställda vid Försvarsmaktens informationsstab. Detta för att få 
insikt i hur de resonerar och arbetar kring sin externa kommunikation med inriktning på 
legitimitet, opinionsbildning och varumärkespositionering. Med de resultat vi fick fram ur 
dessa intervjuer sammanställde vi en analysmall som vi sedan applicerade på deras externa 
kommunikation genom en kvalitativ text- och bildanalys. Den externa kommunikationen 
innefattade de sociala mediekanalerna Facebook och Twitter och även kampanjmaterial 
från Försvarsmaktens marknadsföring. Denna analys genomförde vi för att kunna se 
eventuella likheter och skillnader i hur de säger att de gör och hur den faktiska 
kommunikationen ser ut.  
 
Huvudresultat: 
Försvarsmakten arbetar brett i många kanaler för att genom attitydpåverkan och 
relationsskapande förändra bilden av Försvarsmakten och öka samhällets förtroende för 
dem och deras verksamhet. Detta sker bland annat genom att de presenterar en bild av 
omvärlden där de har relevans och gör skillnad, så väl nationellt som internationellt. De 
arbetar med integrerad kommunikation för att skapa ambassadörer som ska föra ut 
budskapet om vad deras verksamhet går ut på. Syftet med detta är att på så sätt väcka 
intresset hos målgrupper som tidigare inte sett Försvarsmakten som en möjlig arbetsgivare. 
De delar in sin kommunikation i två delar där den kampanjbaserade syftar till att öka 
rekryteringskraften och all annan extern kommunikation syftar till att öka förtroende för 
den militära förmågan. För att öka rekryteringskraften väljer de att placera kampanjerna i 
både kanaler som direkt når målgrupperna och även där de når resten av samhället. De 
utnyttjar sin möjlighet att marknadsföra sig till att även försöka påverka och förändra 
attityderna hos den stora massan. Detta är något vi tolkar som opinionsbildning i syfte att 
öka förtroendet för myndigheten och dess varumärke.  
 
Nyckelord: 
Försvarsmakten, legitimitet, förtroende, extern kommunikation, opinion, relevans, 
påverkan, samhälle, varumärkespositionering 
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1.	  INLEDNING	  
Om du hör ordet krigstid, vilken bild får du i ditt huvud? Kanske kommer mediebilderna 
från kriget i Balkan, en scen ur någon krigsfilm eller möjligen Vietnamkriget? Det är nog 
väldigt få som visualiserar sig ett krig i Sverige, vilket inte är så konstigt då det var nästan 
200 år sedan det var aktuellt (Eriksson, 2006:87). Idag när gemene man vill befatta sig med 
krigsrelaterade frågor så innebär det oftast inte mer än att det stannas till i några minuter 
vid utrikessidorna i kvällstidningen. Tiderna förändras och det påverkar det rådande 
sinnelaget.  

Efter andra världskriget blomstrade Sveriges ekonomi och det var inte förrän på 1970-
talet som den ekonomiska utvecklingen avstannade och tillslut vände (Premfors et al., 
2003:265-266). Det övergick till en tid av svag tillväxt, minskad export, ökad arbetslöshet, 
stegrad inflation och ökat budgetunderskott. Den offentliga sektorns omfattning och 
tillväxttakt kom att ifrågasättas på grund av förvaltningens försämrade finanser. Det ansågs 
att den offentliga sektorn var allt för kostsam och otillgänglig till följd av sin omfattning 
och komplexitet och att den behövde förändras (Premfors et al., 2003:265-266).  

Strax därefter på 80-talet rasade Berlinmuren, kalla kriget tog slut och Sovjetunionen 
föll år 1991. Detta ledde till ett förändrat tillstånd i Europa vilket i högsta grad påverkade 
Sverige. Framförallt försvann det övergripande hotet mot Sverige som nation (Syrén, 
2006:24). Hoten utvecklades istället till att vara gränsöverskridande, oförutsägbara och 
asymmetriska, så som terrorism och miljöförstöring. I och med denna förändring blev 
regeringen och riksdagen tvungna att omvärdera Sveriges försvar (Syrén, 2006:17). Dessa 
påverkansfaktorer gjorde att beslutet om en reform togs. I flera steg har sedan försvaret 
reducerats och effektiviserats från ett stort invasionsförsvar, som skulle möta det tydliga 
hotet från Sovjetunionen, till ett mindre insatsförsvar som snabbt ska kunna genomföra 
insatser världen över (Moore, 2003:5). 

Hela den säkerhetspolitiska strukturen i Europa har förändrats sedan 90-talet och det är 
i nutid starkt präglat av globalisering och internationalisering (Moore, 2003:1). Detta med 
fokus på samverkan och samarbete för att möta de nya hoten (Moore, 2003:3-4). I och med 
detta har Sverige två olika roller att sköta, delvis upprätthålla ett gott samarbete kring 
internationella insatser och samtidigt upprätthålla en god kompetensnivå på det egna 
försvaret då Sverige, enskilt, måste kunna försvara sig till följd av alliansfriheten (Moore, 
2003:23). Det är viktigt för Försvarsmakten att skapa förståelse för och kring sin 
verksamhet för att kunna motivera till utbildning och utveckling av den dagliga tjänsten, 
det vill säga rekrytering och moral på plats (Moore, 2003:23-24). 

Utifrån dessa förutsättningar arbetar Svenska Försvarsmakten idag. Krig och 
försvarsstyrka är inga närliggande ord för oss i Sverige och ens tanken på krig i nutid känns 
mer absurd än aktuell, vilket gör denna situation komplex. Vi tycker därför det är intressant 
att se hur Försvarsmakten med hjälp av extern kommunikation försöker öka förtroendet 
för organisationen och bemöta de legitimitetsproblem som existerar. Den låga rädslan för 
krig i Sverige och den dalande ekonomin är saker som de i största mån inte kan påverka. Vi 
kommer därför se på hur Försvarsmakten försöker påverka allmänheten ur ett 
kommunikativt perspektiv, ett område som det finns en möjlighet att generera resultat i. 
Den här rapporten, som är en fallstudie av Försvarsmakten, har utgångspunkten i 
kommunikationsvetenskap och vi har valt att fördjupa oss inom legitimitet, 
opinionsbildning och varumärkespositionering.  
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1.1	  Problembakgrund	  	  
Enligt SOM-undersökningar som gjordes mellan 1986 och 2009 så kan man se att det idag 
finns ett lågt förtroende för den Svenska Försvarsmakten. Förtroendet har sakta men 
säkert krympt med tiden och 2009 var det endast cirka 22 procent av den svenska 
befolkningen som hade förtroende för Försvarsmakten (Johansson, 2011:24). Journalist 
2011 gjorde också en undersökning om förtroendet för försvaret och resultatet visade ett 
balansmått på -17, alltså en negativ kurva (Asp, 2011:17). Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) har genomfört en undersökning under en trettioårsperiod kring 
frågan om Sverige bör ha ett militärt försvar. Andelen som är helt för har minskat från 66 
procent mellan 1996 och 2002 till 46 procent 2011 (MSB, 2011:72). Dessa siffror som 
pekar på ett lågt förtroende för organisationen går att koppla till en bristande legitimitet 
(Berg & Jonsson, 1991:147), vilket bygger på att organisationen inte uppnår de 
övergripande samhälleliga målen och att samhället därför inte ser syftet med organisationen 
(Clark, 1956:335) (Parson, 1956:67-68) (Pfeffer & Salancik, 1978:24).  

En knapp minoritet av Sveriges befolkning har ett stort eller mycket stort intresse för frågor 
rörande Försvarsmakten (MSB, 2011:16). Trots detta så har oron kring terroristattacker i 
Sverige ökat från 30 procent till 40 procent från 2009 till 2011 (MSB, 2011:44). Dessa nya 
oförutsägbara hot är svårare att känna närhet till, svårare att koppla ihop med 
Försvarsmakten och det blir lätt så att allmänheten skjuter det ifrån sig då det känns allt för 
avlägset eller ointressant (McCombs, 2006:81).  
 
Legitimitet	  
Att samhället har ett gott förtroende till verksamheten är viktigt enligt Berg och Jonsson 
(1991:18, 237) då det leder till god legitimitet, vilket i sin tur kan förse organisationen med 
större ekonomiska tillgångar, fler medlemmar och större handlingsfrihet. Pfeffer och 
Salancik (1978:194) uttrycker dessutom att det ibland är viktigare för organisationens 
överlevnad att erhålla legitimitet än ekonomisk duglighet.  

Pfeffer och Salancik (1978:196) teoretiserar kring tre olika sätt en organisation kan 
erhålla legitimitet. Till att börja med skriver de att en organisation genom att anpassa sin 
verksamhet och sina mål efter samhällets normer och mer övergripande mål kan ses som 
mer legitimt. Ett annat alternativ enligt forskarna kan vara att försöka ändra definitionerna 
kring vad som anses legitimt för att det bättre ska passa den egna verksamheten. Det sista 
alternativet innebär att organisationen associerar sig med andra generellt legitima och 
accepterade institutioner eller individer (Pfeffer & Salancik, 1978:196). Powell och 
DiMaggio (1983:152) beskriver ytterligare en väg organisationer kan ta, där de tenderar att 
forma sig efter liknande organisationer inom sin marknad som de ser som mer legitima och 
framgångsrika för att på så sätt få goda associationer.  

Ett helt samhälle behöver inte legitimera en organisations aktiviteter för att den ska 
överleva enligt Pfeffer och Salancik (1978:26). Det räcker med att en liten grupp, vilket 
gynnas av de aktiviteter en organsation utför, legitimiserar den. Gruppen tillför sedan de 
resurser och stöd som krävs för organisationens fortlevnad. Enligt Dahlén & Lange 
(2009:447) kan de sociala normerna och värderingarna påverka hur mindre grupper agerar 
och det kan därför vara klokt att försöka påverka samhällets uppfattning i stort när man 
egentligen vill påverka en mindre grupp.  

Enligt Berg och Jonsson (1991:147) uppnås legitimitet när en organisation uppfattas 
som trovärdig, rättvis och representativ för en viss åsikt eller grupp. Parson, ur Dowling 
och Pfeffer (1975:123) uttrycker att en organisation existerar i ett övergripande samhälle 
där de använder de resurser som finns till förfogande. För att uppnå legitimitet måste 
användandet av dessa resurser accepteras av samhället och resultatet överensstämma med 
de mål som samhället har. 
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Opinionsbildning	  
För att en myndighet ska erhålla legitimitet behöver den förändra samhällets uppfattning 
om sin verksamhet genom opinionsbildning. “Med opinionsbildning menar vi ett 
långsiktigt uppbyggande av ett opinionsstöd från allmänhet och beslutsfattare för 
organisationen och dess ideologi, de frågor den driver och slutligen de konkreta krav den 
för fram”, beskriver Berg & Johnsson (1991:235). Den största skillnaden mellan 
marknadskommunikation och opinionsbildning är att en opinionsbildare ofta vill 
uppmärksamma ett ämne som målgruppen inte har något intresse i eller har en dålig attityd 
till från början. Dessutom söker opinionsbildning att påverka ett beteende som är långt mer 
komplext, abstrakt och djupare inrotat (Dahlén & Lange, 2009:440). 

För att en opinionskampanj ska lyckas krävs det, enligt Dahlén och Lange (2009:441) 
att den skapar en känsla hos målgruppen att de själva kan klara av att genomföra den 
förändring som krävs. För att uppnå detta måste marknadsföraren skapa konkreta verktyg 
eller tankesätt för målgruppen att jobba utifrån. Enligt Dahlén och Lange (2009:445-446) 
kan man använda sig av antingen stark eller svag rädsla i de budskap man kommunicerar 
för att försöka påverka målgruppen. Det finns olika tillfällen när respektive metod passar 
bäst för att målgruppen ska ta till sig budskapet. Beroende på hur komplicerade frågorna är 
och vilken konkurrens det finns om uppmärksamheten i media måste de förpackas på ett 
sådant sätt att de blir tillgängliga och tilltalande för allmänheten och beslutsfattare. När 
man sedan sänder ut buskapet i debatten måste man förhålla sig till det som sker när frågan 
tar fart och kontinuerligt följa upp utvecklingen (Berg & Jonsson, 1991:271). 

Realiseringsfunktionen innebär att organisationen genom opinionsbildning försöker 
förverkliga den ideologi som den är baserad på. Man vill skapa ett brett folkligt stöd för de 
idéer, åsikter och värderingar man för fram och omsätta detta stöd till konkreta handlingar. 
Till exempel i form av ändrade beteenden, ändrade livsmönster eller ändrade 
konsumtionsvanor (Berg & Jonsson, 1991:236).  
 
Varumärkespositionering	  
Ytterligare ett steg i att erhålla legitimitet och öka förtroende är att skapa en tydlig 
varumärkesposition på marknaden för att samhället ska kunna relatera till myndigheten. 
Inom varumärkespositionering finns både en strategisk och en taktisk del, man börjar med 
den strategiska för att placera varumärket på marknaden och sedan det taktiska för att 
kommunicera denna position (Dahlén & Lange, 2009:317). För att ett varumärke ska 
kommas ihåg är det viktigt att det positioneras på marknaden utifrån de luckor som 
konkurrenterna lämnar, menar Dahlén och Lange (2009:275). De uttrycker även att det 
krävs stor förståelse för kundernas behov och konkurrenternas styrkor och svagheter för 
att kunna särskilja sig.  

Att positionera ett varumärke på marknaden grundas i att man sätter upp mål och 
visioner för märket samt att man med hjälp av marknadskommunikation manifesterar och 
konkretiserar dessa. Detta är vad som krävs för att bygga upp ett varumärke och det är 
viktigt att organisationen vet vilken position som fungerar i längden och inte bara just för 
stunden (Dahlén & Lange, 2009:273). Taktisk positionering är sedan de beslut som styr hur 
organisationen ska kommunicera med sina konsumenter för att följa strategin. 
Kommunikationen innefattar varumärkesnamn, förpackningar, val av attribut i reklam, 
slogans, återförsäljare, kanaler och samarbeten med andra organisationer (Dahlén & Lange, 
2009:317). Dessa taktiska element i en positioneringsstrategi leder till hög kännedom, 
tydlighet och ett allmänt gillande av varumärket. Det är även här viktigt att elementen väljs 
så att de håller under en längre tid och att positioneringen manifesteras på ett sådant sätt att 
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konsumenterna kommer ihåg och kopplar varumärket med logotyp, slogan och 
förpackning (Dahlén & Lange, 2009:318). 
 
Fallstudie	  
Denna studies syfte var att undersöka hur Försvarsmakten arbetar för att upplevas som 
relevant och för att få ett ökat förtroende från samhället. Hur de resonerar och arbetar 
kring sin externa kommunikation utifrån den rådande situationen med sjunkande legitimitet 
och förtroende från samhället. Att vända den pågående negativa förtroendekurvan till en 
positiv är en fråga av viktig karaktär, detta eftersom den kan påverka hurvida myndigheten 
kan genomföra sin verksamhet eller inte. Studien utgår från ett internperspektiv. 

1.2	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur Försvarsmakten arbetar med sin externa 
kommunikation för att öka förtroendet för myndigheten. 

1.3	  Frågeställningar	  
1. Vilket behov har Försvarsmakten av att samhället har förtroende för dem?  
2. Hur arbetar Försvarsmakten med att förändra samhällets bild av myndigheten? 
3. Hur arbetar Försvarsmakten för att påverka samhällets bild av omvärlden? 

1.4	  Avgränsningar	  
Vi valde att analysera Försvarsmaktens externa kommunikation som sker via deras officiella 
kanaler på Facebook och Twitter samt den senaste kampanjen som genomfördes i print 
(Det är mycket nu, 2013). Med hjälp av Twitterkontot kunde vi avgränsa oss till de texter från 
deras myndighetswebbplats (www.forsvarsmakten.se) som de själva valt att kommunicera. 
Denna avgränsning gjorde vi eftersom denna information har myndigheten själva valt ut ur 
deras flöde för att visa omvärlden. 

Vi fokuserade på hur Försvarsmakten arbetar med att förbättra sin legitimitet och sitt 
varumärke hos allmänheten samt hur de arbetar med opinionsbildning. Med legitimitet 
menar vi att samhället i stort accepterar de mål organisationen har och den verksamhet 
som krävs för att nå dem. Att de uppfattas som trovärdiga, rättvisa och representativa. Vad 
gäller opinionsbildning valde vi att avgränsa oss till den kommunikation som rör den 
allmänna opinionen. Eftersom de sociala normerna och uppfattingarna som finns påverkar 
alla är det till en början viktigast att samhället i stort har en mer positiv syn på 
Försvarsmakten. Det handlar om att få med samhället på sin sida och utifrån det få större 
genomslagskraft när det gäller förhandlingar om budget och rekrytering.  
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2.	  TEORIER	  
I den här delen börjar vi med att presentera generell forskning kring kommunikation innan 
vi går in på hur en arbetsprocess kring ett kommunikationsprojekt kan se ut. Slutligen 
redovisar vi för våra tre huvudämnen; legitimitet, opinionsbildning och 
varumärkespositionering.  

2.1	  Kommunikation	  
Enligt Larsson (2005:19-20) befinner vi oss i en brytningstid som innebär att 
organisationskommunikationen går från enbart informativ och övertalande till 
relationsskapande. Tidigare påverkansfaktorer kompletteras med nya kontaktformer som är 
mer jämbördiga mellan organisationen och dess publik. 

Thunberg et al. (1978:67) beskriver kommunikation som “överförandet av meningsfulla 
budskap med hjälp av symboler eller tecken…” medan Abrahamsson (1972:19-20) tar fasta 
på att ordet kommunikation innebär att det finns en sändare och att den försöker överföra 
information till en mottagare med hjälp av tecken. Dessa tecken kan vara en bild, en 
symbol eller ett ord. Dock uppfattar alla människor symboler på olika sätt och därför kan 
ett tecken referera till två olika företeelser (Abrahamsson, 1972:19-20). Det finns sedan 
olika modeller av hur denna överföring byggs upp och hur den går till.  
 
Budskapsmodeller	  	  
Svensson (1988:21) beskriver att processmodellen består av sändare, mottagare, kanal 
(medium) och meddelande men att relationerna dem emellan varierar beroende på syftet 
med budskapet och vilka utgångspunkter som finns. Författaren tar också upp den 
semiotiska kommunikationsmodellen som till skillnad från processmodellen lägger mer 
fokus på verkligheten, det faktiska kommunikationen handlar om, och gör att den blir en 
viktig problematiserbar faktor i förloppet (Svensson, 1988:22). 

Innehållet i det budskap som kommuniceras är inte alltid givet för alla. Det är resultatet 
av dels sändarens arbete med att genom ett sammansatt tecken formulera en bild av 
verkligheten som organisationen vill ska aktualiseras och dels av mottagarens förmåga att 
bearbeta och tolka det sammansatta tecknet (Svensson, 1988:22). Man kan aldrig helt 
kontrollera eller förutsätta hur samspelet mellan sändare och mottagare kommer gå 
(Thunberg et al., 1979:67), men det kommunikativa arbetet blir lättare om sändare och 
mottagare delar gemensamma referensramar som till exempel kulturella eller geografiska 
likheter (Svensson, 1988:23). Det är då större chans att kommunikationen lyckas och att 
sändare och mottagare är överens om innehållet i kommunikationen (Svensson, 1988:23). 
Individens normsystem påverkar också hur mottagaren uppfattar ett budskap. Detta utgår 
från de beteende- och tankenormer som individen själv har tagit fram utifrån ett samspel 
med sin omgivning. De konkretiseras i vad han/hon själv anser sig få göra, tänka eller säga 
(Wiio, 1973:61). Utöver det tänkta budskapet uppfattar även mottagaren information som 
inte sänts ut med avsikt, till exempel sändarens attityd (Thunberg et al., 1979:67)  

Det finns hinder som påverkar om kommunikationen når fram eller inte. Det kan 
bland annat vara att budskapet inte går fram rent bokstavligt. Den kan drunkna i all annan 
kommunikation och av den anledningen inte observeras. Ett budskap kan även förkastas av 
en rad olika anledningar, bland annat för att mottagare och sändare inte har samma sociala 
och kulturella referenser, avsändaren inte är trovärdig eller för att budskapet kommuniceras 



 
 
Sofie Ström och Björn Norman 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 6 

vid fel tidpunkt eller är utformat på fel sätt. Det kan även vara så att budskapet brister rent 
språkmässigt och därför är oförståeligt (Wiio, 1983:96-115). 

Thunberg et al. (1979:70) och Rosengren (2000:44-45) skriver att kommunikation kan 
delas in i fyra grupper beroende på ändamål eller funktion med kommunikationen. De fyra 
grundläggande funktionerna är informationsfunktionen, kontrollfunktionen, den sociala funktionen 
och den expressiva funktionen. Den sociala funktionen innebär kommunikation som skapar 
gemenskap, samhörighet, trygghet och att individen känner sig omtyckt (Thunberg et al., 
1979:70). Den expressiva funktionen går ut på att de inblandade ger uttryck åt sina funderingar 
och känslor, medvetet eller omedvetet. Genom kommunikationen kan man visa andra vem 
man är. Det är inte bara det man säger som uttrycker det utan även uppträdande och 
attityd, till exempel tonfall, gester, kläder och frisyr (Thunberg et al., 1979:71). Denna sorts 
kommunikation sker oftast muntligt, direkt, individuellt och informellt och hör ihop med 
den sociala funktionen, då dessa två ofta förekommer i samma budskap (Thunberg et al., 
1979:72). Informationsfunktionen är kommunikation som syftar att överföra eller att 
tillförskaffa sig kunskap. Nästan all kommunikation fyller den funktionen men i olika 
utsträckningar (Thunberg et al., 1979:71). Den sista funktionen, kontrollfunktionen, innebär 
att man med kommunikation kan få andra människor att göra som man vill genom kontroll 
och övertalning. Detta innebär att också andra kan påverka och kontrollera en själv, även 
när man själv inte är medveten om det (Thunberg et al., 1979:71) Kontrollfunktionen och 
informationsfunktionen kommuniceras oftast skriftligt, indirekt och formellt, då 
informationen kommer från samma sändare och går i samma riktning (Thunberg et al., 
1979:72).  
 
Närhet	  genom	  kommunikation	  
Jansson (2004:30) beskriver något som kallas tid-rum-komprimering vilket bygger på vilken 
typ av information som förmedlas och hur den förmedlas. Om man vill att människor ska 
sympatisera och påverkas av en situation som till exempel sker i ett annat land så måste det 
kommuniceras på ett sådant sätt att det väcks ett känslomässigt engagemang. Ett TV-inslag 
i just detta exempel skulle vara mer effektivt än ett telegram, även om de innehållsmässigt 
bestod av samma information. 
 
Marknadskommunikation	  
Genom reklam och marknadsföring kan organisationer skaffa sig ett övertag över de krav 
som omgivningen ställer. Ett förtroende för produkten och service skapas då man ser att 
organisationen och produkten är skapade likadant (Pfeffer & Salancik, 1978:101). Dahlén 
& Lange (2009, 30) skriver att marknadskommunikation handlar om att organisationen 
ställer sig själv tre frågor: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? och Hur ska vi säga det? 
Svaren på dessa frågor är sedan “att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt budskap och 
att kommunicera i rätt kanal” Syftet med detta arbete är att förbättra den nuvarande 
situationen för organisationen eller varumärket. 

I budskapsutformningen är det viktigt att prioritera en tydlig avsändarkoppling. En 
kraftigt misslyckad marknadsföring är när organisationen har tagit fram “ett kreativt och 
välmotiverat budskap men glömmer att koppla det till det egna varumärket“, skriver 
Dahlén och Lange (2009:33). Svensson (1988:22) tar upp begreppet entropi och jämför det 
med graden av oförutsägbarhet i ett meddelande. Ju mer oväntat något är desto högre är 
entropin. Wiio (1988:54) uttrycker att nya och överraskande upplysningar kan upplevas 
som värdefulla medan sådant som mottagarna redan vet passerar obemärkt. 
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2.2	  En	  organisations	  kontext	  
Pfeffer och Salancik (1978:12-13) skriver att en organisations omvärld kan tolkas som varje 
händelse i världen som påverkar de aktiviteter och resultat som organisationen omfattar. 
Däremot finns det två olika anledningar till att en organisation inte reagerar på en händelse. 
Det kan dels bero på att organisationen är isolerad ifrån eller väl förberedd inför ett visst 
scenario. Eller så kan händelsen vara för liten eller oviktig för att generera ett agerande. 
Författarna beskriver även att det finns tre viktiga aspekter för hur kontexten av en 
organisation påverkar dess agerande. Den första är hur organisationen lär sig om sin 
omgivning, den andra är hur den sedan deltar i sin omgivning. Den tredje aspekten är hur 
den väljer och bearbetar information som ska ge mening åt sin omgivning (Pfeffer & 
Salancik, 1978:14).  
 
Mikro-‐	  och	  makromiljö	  
Enligt Kotler, med flera (2008:179), finns det två nivåer med påverkansfaktorer kring en 
organisation. Den första nivån är mikromiljön som avgör hur väl en organisation kan 
leverera till sina kunder. Mikromiljön består av leverantörer, kundmarknader, konkurrenter, 
företaget i sig, publics och återförsäljare. Nästa nivå är makronivån som både skapar 
möjligheter och utsätter organisationen för hot (Kotler et al., 2008:184), vilket i sin tur 
påverkar mikronivån. De faktorer som ingår är ekonomiska, kulturella, teknologiska, 
politiska, naturen och populationens demografi (Kotler et al., 2008:179). 

För att en organisation ska överleva är det viktigt att ha kunskap om sin mikro- och 
makromiljö, samt utveckla organisationen när omständigheterna kräver det. Den som ska 
ha huvudansvaret för detta, att söka möjligheter och ha koll på trender, är marknadschefen 
inom organisationen (Kotler et al., 2008:179). 
 
Mikromiljöns	  olika	  påverkansfaktorer	  
Kotler med flera (2008:182-183) beskriver påverkansfaktorn kunder som mångfacetterad 
och delar in den efter kundmarknad, affärsmarknad, återförsäljare, institutioner, regeringen 
och internationella marknader. Varje enskild del måste uppmärksammas och 
kommunikationen ska anpassas efter kund och tillfälle.  

För att lyckas med en marknadsplan måste marknadsavdelningen ta hänsyn till de andra 
avdelningarna inom organisationen som kan påverka deras arbete. Till exempel kanske det 
behövs en viss ekonomisk tillgång för att genomföra marknadsplanen (Kotler et al., 
2008:180). Konkurrenter är också något som varje organisation måste anpassa sig efter. 
Genom att positionera sig efter de förutsättningar den egna organisationen har och på så 
sätt särskilja sig kan man lyckas bättre än sina konkurrenter (Kotler et al., 2008:183).  

Alla organisationer har en mängd olika grupper med publics. Publics är sådana som har, 
eller skulle kunna ha, ett intresse i organisationen eller möjligtvis påverka dess förmåga att 
nå sina mål (Kotler et al., 2008:183). Kotler med flera (2008:183-184) väljer att dela upp det 
i sju olika sorters publics; finansiella publics som kan förse organisationen med ekonomiska 
tillgångar, mediepublics så som radio, tv och tidningar som rapporterar om organisationen. 
Regeringen och riksdagen ses som en public och organisationen måste uppmärksamma de 
utvecklingar som sker där. Det är även viktigt att noga följa de lagar och regler som finns 
för organisationen. Den fjärde publicsgruppen är de som bildar en grupp i det ändamålet 
att påverka organisationen, till exempel en miljöorganisation eller kundorganisation. Lokala 
publics är de som finns i organisationens direkt geografiska närhet. Utöver dessa finns det 
två grupper kvar. Den ena är samhället, vars medborgare har olika åsikter och attityder 
gentemot organisationen och dess verksamhet. Den bilden samhället har påverkar 
konsumtionen av organisationens produkter och det är därför viktigt att ständigt hålla sig 
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uppdaterad på hur bilden ser ut och arbeta aktivt med att bygga en god image. Den sista 
gruppen är interna publics, vilket innebär alla som på något sätt arbetar inom organisationen. 
Medarbetare som trivs och har en god bild av sin organisation tenderar att sprida den till 
externa publics. Man får därför inte glömma att uppmärksamma den interna stämningen 
och hålla motivationen uppe genom god intern kommunikation. 

Med en god relation till sina leverantörer får organisationen de resurser som krävs för 
att kunna leverera god service och bra produkter till sina kunder. De förändringar som sker 
hos leverantörerna kan kraftigt påverka marknaden och organisationen måste därför ha bra 
koll på tillgången av resurser, förseningar, strejker eller liknande som skulle kunna skada 
kundnöjdheten i förlängningen (Kotler et al., 2008:180-181). Återförsäljare är någon som 
hjälper till att marknadsföra, sälja och distribuera en organisations produkter eller service 
till slutgiltiga kunder (Kotler et al., 2008:181). 
 
Makromiljöns	  olika	  påverkansfaktorer	  
Den demografiska miljön kan påverka hur och vad samhället konsumerar; beroende på 
bland annat om befolkningen består av unga eller gamla människor, om de väljer att utbilda 
sig och vilka familjeformer de antar. Detta är trender som marknaden måste ha koll på för 
att kunna anpassa sig till den efterfrågan som följer (Kotler et al., 2008:185, 189). Den 
rådande ekonomin avgör vilka konsumtionsmönster som finns och vilken köpkraft 
samhället har. Dessa mönster och trender måste studeras nära (Kotler et al., 2008:197). Det 
finns en stor differentiering på marknaden idag och marknadsförare måste utveckla och 
förändra sina standardbudskap för att nå ut till nya växande områden (Kotler et al., 
2008:195). 

En organisation kan vara beroende av naturliga resurser och måste därför ta hänsyn till 
både den tillgång som finns och på vilket sätt detta användande påverkar vår miljö (Kotler 
et al., 2008:201). Den teknologiska utvecklingen sker i snabb takt och skapar nya 
marknader och möjligheter för marknadsföring. Det måste bevakas för att organisationen 
inte ska missa dessa nya kommunikationssätt (Kotler et al., 2008:208-210). 

En organisation existerar alltid i en politisk miljö som innehåller lagar, regleringar och 
påverkansgrupper som influerar och begränsar det som sker i samhället (Kotler et al., 
2008:211). Det finns även sådant som inte är lagfört men som ändå förväntas av samhället, 
så som att organisationen tar ett etiskt och socialt ansvar (Kotler et al., 2008:214). Den 
kulturella miljön påverkar de värderingar, förväntningar, perspektiv och beteenden 
människor har. Samhället de växer upp i formar dem och deras grundläggande övertygelser 
och värderingar. Det finns kärnvärderingar som individen får med sig från sina föräldrar 
och som sedan fortsätter att utvecklas under sin uppväxt, dessa är svåra att förändra. 
Däremot finns det sekundära värderingar som är mer öppna för förändring och det är 
dessa en marknadsförare ska rikta in sig på med sina budskap (Kotler et al., 2008:216). 

Alla dessa påverkansfaktorer i marknadsmiljön är svåra att kontrollera och oftast får 
marknadsavdelningen nöja sig med att betrakta och istället agera reaktivt på 
marknadsmiljöns utveckling, men när tillfälle ges är det viktigt att möta utmaningarna och 
agera proaktivt (Kotler et al., 2008:223).  
 
Public	  Relations	  
Huvudsyftet med PR är att utveckla och genomföra strategier och taktiker som gynnar en 
organisation inom ett givet sammanhang (Tench & Yeomans, 2009:150). 

Asymmetrisk tvåvägskommunikation grundar sig i övertygande kommunikation och 
syftar till att skapa en överenskommelse mellan organisationen och dess publics. Detta 
genom att få dem att tänka som organisationen. Feedback från publics används sedan för 
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att anpassa kommunikationsstrategierna för att vara mer övertygande, inte för att ändra 
organisationens verksamhet (Tench & Yeomans, 2009:150).  

Med aktiva publics menas en grupp som söker information och sedan svarar på 
organisatoriska aktiviteter. Det är därför mer sannolikt att de påverkar organisationen. 
Passiva publics är de som inte aktivt vill engagera sig med organisationen. En viss typ av 
passiva publics kan vara latent, eller publics-in-waiting. Det vill säga en grupp som bara blir 
aktiva när de påverkas av en viss stimulans. PR-utövaren behöver därför veta vilken 
stimulans som kommer att utlösa en reaktion bland målgrupperna så att de kan använda 
rätt kommunikation vid rätt tid (Tench & Yeomans, 2009:153-154). Att upprätthålla och 
förbättra relationen mellan organisationen och dess publics är målet med PR (Tench & 
Yeomans, 2009:156). 

2.3	  Strategiska	  Arbetsprocessen	  
Här presenteras den strategiska arbetsprocessen utifrån Tench och Yeomans (2009:177) 
beskrivning av hur den ser ut. Arbetsprocess härstammar från en modell som Cutlip med 
flera (2006:283) tog fram. Där presenteras den utifrån fyra olika steg innefattandes 
situationsanalys, strategi och planering, implementering samt utvärdering. Här presenteras 
det som ingår i de fyra stegen, i enlighet med Tench och Yeomans (2009:179-194) väljer att 
tolka den. 
 
Analys	  av	  omvärlden	  
Den första delen i den strategiska arbetsprocessen är att göra en situationsanalys som går 
under frågan “Vad är problemet?”. Här ska man identifiera sakfrågor eller specifika problem, 
vilka man sedan kan basera det kommande arbetet på. Om man inte identifierar dessa 
kommer processen inte att stå på en logiskt grund (Tench & Yeomans, 2009:179). Det är 
en förutsättning att PR-utövare är uppmärksamma på omvärlden eftersom det är där 
sakfrågorna skapas som organisationen måste agera efter. Utöver det så hjälper även 
identifierandet av sakfrågor organisationen att bidra förnuftigt till den offentliga debatten 
under ett tidigt stadium och därmed påverka resultatet. Påtryckningsgrupper, till exempel, 
kommer att upptäcka problemområden tidigt för att påverka den allmänna debatten. För 
att kunna svara på detta är det viktigt att vara förberedd (Tench & Yeomans, 2009:180). 
Huvudsakliga frågor som måste ställas när organisationen utför denna typ av analys är: 
Vilka är de omvärldsliga faktorer som påverkar denna organisation? Vilka är det som är 
viktigast just nu? Vilka kommer att ha högst betydelse under de kommande fyra åren 
(Tench & Yeomans, 2009:180). 

Efter att ha identifierat de sakfrågor som finns i omvärlden som påverkar 
organisationen, och vilka det bara finns en liten kontroll över, är det nödvändigt att titta på 
själva organisationen och de saker som man faktiskt kan påverka. Ett klassiskt sätt att göra 
denna interna analys är att använda en teknik som kallas SWOT. Förkortningen står för 
strength, weakness, opportunity och threath, där de två första delarna, styrkor och svagheter, 
är särskilda egenskaper för organisationen och kan oftast förändras, även om alla 
organisationer i viss mån är en fånge till sin egen historia och kultur. De tredje och fjärde 
delarna, möjligheter och hot, är i allmänhet utanför organisationen och kan visas från en 
bredare omvärldsanalys (Tench & Yeomans, 2009:180). Genom att utföra en SWOT-analys 
kan man identifiera attityden gentemot organisationen och de viktigaste sakfrågorna. Det 
kan även vara specifika sakfrågor som ledningen har beordrat PR-avdelningen att titta 
närmare på (Tench & Yeomans, 2009:180-181). Några exempel på sätt att utföra dessa 
analyser kan vara genom: Personliga kontakter (offentliga möten), nyckelinformanter (experter, 



 
 
Sofie Ström och Björn Norman 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 10 

redaktörer, journalister), fokusgrupper (diskussionsgrupper med anställda) och källor på nätet 
(övervakning på chattrum, websidor och sociala nätverk) (Tench & Yeomans, 2009:181). 
 
Att	  sätta	  mål	  
För att sätta realistiska mål är det nödvändigt att känna till storleken och typen av den 
kommande kommunikationsuppgiften. Analysen av sina publics kommer att ge 
organisationen information om deras kunskaper, attityder och beteende inom något särskilt 
ämne vilket kommer ge utgångspunkten. Planeraren måste sedan bestämma om och vilken 
typ av kommunikation som krävs. Ett legitimt mål kan också vara att bekräfta existerande 
attityder eller handlingar (Tench & Yeomans, 2009:183). Gemensamt för alla mål som sätts 
under en strategisk arbetsprocess är att de bör vara specifika, mätbara, accepterade, 
realistiska och tidsbundna. Även kallat SMARTa mål (Tench & Yeomans, 2009:184). Detta 
stycke besvarar den andra grundläggande frågan i planeringsprogrammet, "vad är det 
meningen att planen ska försöka uppnå?". 
 
Identifiera	  publics	  
I detta avsnitt besvaras den tredje frågan, "vem ska vi prata med?” (Tench & Yeomans, 
2009:185). Beroende på vilket ändamål budskapet har måste PR-utövaren anpassa 
kommunikationen gentemot organisationens olika publics. Hur målgrupperna ska 
segmenteras är beroende på vilken typ av kampanj som ska genomföras (Tench & 
Yeomans, 2009:185). Geografisk, demografisk, psykografisk och mediekonsumtion är 
några av de kategorier som målgruppen kan delas in i enligt Tench & Yeomans (2009:185). 
Hur pass djupgående kommunikationen kommer vara samt antalet publics som kommer 
att nås är begränsat av antingen finansiella faktorer eller via tidsbudget. Det viktigaste är 
dock att alla nyckelaktörer och ledare för aktiva grupper är identifierade (Tench & 
Yeomans, 2009:186).  
 
Meddelandets	  utformning	  
Den fjärde grundläggande frågan som skall ställas i processen är vad som bör sägas? 
Meddelanden är viktiga av fyra huvudsakliga skäl. Det första är att meddelanden ska assistera 
processen för medvetenhet och attityd. Publics som själva kan upprepa ett meddelande de 
sett eller hört uppvisar att det har mottagit kommunikationen. Det andra är att meddelanden 
visar att rätt kommunikationskanaler har valts och att meddelandet nått mottagaren. Det 
tredje huvudsakliga skälet är att meddelanden är väsentliga i utvecklingsprocessen. De 
meddelande som är avsedda för media kan utvärderas genom en innehållsanalys. Om 
samma meddelanden plockas upp och upprepas av målgruppen visar det att 
kommunikationen har, åtminstone delvis, varit effektiv. Slutligen det fjärde skälet med 
meddelanden är att sammanfatta ett argument till dess kärna i ett centralt budskap som till 
exempel "ät fem frukter och grönsaker varje dag" hjälper sinnet på mottagarna att fokusera 
(Tench & Yeomans, 2009:186). 

Integriteten av ett meddelande påverkas av en rad faktorer som kan avgöra om det tas 
på allvar eller inte. Exempel på dessa faktorer är vilken ton, kontext, timing, upprepning 
och trovärdighet som meddelandet har. Med just trovärdighet innefattar det inte bara vad 
en organisation säger, utan även om organisationen som sådan är betrodd i allmänhetens 
ögon (Tench & Yeomans, 2009:187). 
 
Strategi	  och	  taktik	  
Här ställs den femte frågan, nämligen hur budskapet ska kommuniceras? Detta består av två 
delar, strategi och taktik (Tench & Yeomans, 2009:188). Strategin styrs av och härstammar 
från de frågor som uppstår vid analysen av problemet. Detta skall vara den grund som 



 
 

Den pålitliga myndigheten – En studie om Försvarsmaktens  
externa kommunikation och arbete kring att erhålla förtroende 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 11 

taktiken sedan byggs på. En stöttande strategi bidrar till enhetlighet och fokus samt 
fungerar som en tydlig drivkraft (Tench & Yeomans, 2009:188).  

Målet med taktiken är att få en kommunikation som når rätt personer i tillräckligt stort 
antal och som har tillräckligt stor påverkan, inom acceptabla kostnader och tidsramar, för 
att göra det jobb som behövs. Taktiken förändras och utvecklas sedan över en tiden. Vilka 
ändringar man gör är högst beroende på vilken typ av kommunikation som bedrivs (Tench 
& Yeomans, 2009:188). 

Vid utformningen av de taktiska elementen i en kampanj så bör två frågor ställas: 
1. Är taktiken lämplig och kommer den nå målgrupperna och ha rätt effekt? Trovärdig och 
inflytelserik? 
2. Är taktiken möjlig att leverera och kan den genomföras med framgång? (Tench & 
Yeomans, 2009:188-189) 
 
Rätt	  tid	  
Deadlines kan vara externt påtvingade eller internt drivna av organisationen. Interna 
evenemang kan exempelvis innehålla tillkännagivandet av årsresultat, lanseringen av en ny 
tjänst eller utnämningen av en ny chef inom organisationen. Externa händelser som kan 
påverka deadlines är till exempel stora kalenderdatum som Olympiska spelen eller julafton. 
När projektet är färdigt så är det viktigt att göra en post-händelseanalys för att se hur 
uppgiften skall kunna göras mer effektivt en annan gång (Tench & Yeomans, 2009:190) 
 
Utvärdering	  
Det skall understrykas att utvärderingen är en pågående process som bör beaktas även vid 
stadiet när man sätter själva målen. Det är alltså inte något som bara händer i slutet av 
kommunikationsprocessen. Alla planeringsmetoder betonar vikten av kontinuerlig 
uppföljning. Under hela kommunikationen kommer PR-utövarna regelbundet kontrollera 
om de är på rätt spår (Tench & Yeomans, 2009:193). 

När kommunikationsprocessen är färdig kommer den att behöva utvärderas för att se 
om den har uppfyllt sina övergripande mål. Ibland är det en relativt lätt process och ibland 
är situationen något mer komplicerad. Ett exempel på en mer komplicerad utvärdering kan 
vara om man vill förändra samhällets attityder gentemot människor som har psykiska 
problem (Tench & Yeomans, 2009:194). Även om utvärderingen är både en pågående och 
avslutande process bör en grundlig genomgång av alla PR-aktiviteter utföras regelbundet. 
Detta på en mindre frekvent basis som var tolfe månad. Som en del av detta, bör den yttre 
och inre miljön övervakas systematiskt för att se till att alla frågor har fångats upp och 
några nya kampanjstrategier bör testas för att se om de fortfarande är helt aktuella (Tench  
& Yeomans, 2009:194). 

2.4	  Legitimitet	  
Berg & Jonsson (1991:147) menar att legitimitet eller legitim innebär att organisationen 
uppfattas som representativ, trovärdig och rättvis. Att den är representativ för en viss 
grupp eller åsikt, trovärdig i och med att det den för fram eller står för verkar rimligt och 
rättvist på ett sådant sätt att den följer lagar, traditioner och vanor. Organisationslegitimitet 
är summan av legitimitetsprocessen i den specifika organisationen så väl som de aktiviteter 
som påverkar relevanta normer och värden som andra grupper eller organisationer utför 
(Dowling & Pfeffer, 1975:125). Även målen för den egna organisationens aktiviteter är 
avgörande för organisationslegitimiteten (Dowling & Pfeffer, 1975:126). Legitimitet kan 
maskera makten hos en organisation genom att sätta maktutövandet i ett sammanhang som 
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gör att besluten, handlingarna och organisationen i sig uppfattas som lagenlig och 
hedersvärd. På så sätt blir maktutövningen meningsfull för de som är inblandade (Berg, 
Jonsson, 1991:148). 

Enligt Pfeffer och Salancik (1978:194) är den sociala acceptansen som kommer med 
legitimitet ibland viktigare än ekonomisk duglighet för att organisationen ska överleva. Det 
anses därför viktigt att kunna hantera legitimiteten, och trots att den i stora drag kommer 
utifrån kan organisationen i sig ta steg i rätt riktning genom att associera sig med högt 
värderade sociala normer (Pfeffer & Salancik, 1978:196). En organisation kan anpassa sitt 
agerande efter redan upprättade sociala värderingar och vad som anses vara legitimt. Den 
kan också försöka förändra definitionen av legitimitet med hänsyn till sin egen produktion 
och sitt agerande. Det vanligaste är dock att organisationen legitimiterar sitt agerande 
genom att associera det med andra generellt accepterade och legitima institutioner och 
individer (Pfeffer & Salancik, 1978:196) eller forma sig efter liknande organisationer inom 
deras marknad som de ser som mer legitima och framgångsrika (DiMaggio & Powell, 
1983:152). Berg & Jonsson (1991:149) beskriver det som att hög legitimitet innebär att man 
kopplar organisationen till något utanför den som kan berättiga och förklara vad 
organisationen står för och vad den gör. 

En organisation är beroende av sin legitimitet för att överleva och den är en 
förutsättning för att organisationen ska få resurser och/eller medlemmar samt stöd från 
den allmänna opinionen (Berg & Jonsson, 1991:18). Pfeffer & Salancik (1978:193) skriver 
att legitimiteten är bunden vid sociala normer och värderingar, och även om det inte 
stämmer helt överens med varken lagen eller ekonomisk duglighet så har den något att göra 
med dem bägge. Parson (1956:84-85) skriver att genomförandet av en organisations 
verksamhet måste stämma överens med de normer för gott uppförande som är erkänt av 
samhället. Ingen kan legitimera ett agerande som bryter mot dessa normer.  
 
Legitimitet	  som	  begränsning	  
Legitimitet är en begränsning för alla organisationer (Dowling & Pfeffer, 1975:133). 
Eftersom de inte är självständiga och självförsörjande (Pfeffer & Salancik, 1978:43) 
tenderar därför organisationer vars resultat, värden och ageranden som för tillfället inte 
stämmer överens med de sociala normerna att förändras för att de ska passa in i de sociala 
värderingarna (Dowling och Pfeffer, 1975:131). Pfeffer och Salancik (1978:43) skriver att 
organisationer är beroende av sin omgivning vilket bidrar till att omgivningen skapar 
kontroll och restriktioner kring organisationen. Den kan inte överleva utan att reagera och 
agera i förhållande till de krav som ställs. För att en organisation ska kunna vara effektiv är 
det viktigt att den har förmågan att agera acceptabelt och producera godtagbara resultat 
(Pfeffer & Salancik, 1978:11).  

Större organisationer, eller organisationer som får mer politiskt och socialt stöd, 
engagerar sig mer i legitimitetsrelaterade frågor just för att legitimiteten begränsar de synliga 
och framträdande organisationerna mer än andra (Dowling & Pfeffer, 1975:133). När en 
väletablerad organisation startar nya eller annorlunda aktiviteter kan det vara svårt att 
uppnå legitimitet, särskilt om aktiviteterna är väldigt annorlunda och inte liknar något som 
redan existerar (Pfeffer & Salancik, 1978:202). Enligt Meyer och Rowan (1977:349-350) är 
de organisationer som skapar unika strukturer för sina aktiviteter mer känsliga för 
anklagelser om att de skulle vara irrationella, försumliga och onödiga. DiMaggio och Powell 
(1983:155) kommer med en hypotes om att organisationer med tvetydiga eller omstridda 
mål troligen är mycket beroende av att de uppfattas som legitima. För att nå dit måste 
organisationen eller dess åtgärder knytas till föreställningar om att dessa åtgärder kommer 
leda till socialt accepterade värden (Pfeffer & Salancik, 1978:201). 
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Samhällets	  resurser	  
En organisation definieras som ett underordnat system i det övergripande sociala systemet, 
samhället. Värderingarna i en organisation måste spegla och acceptera de allmänna 
värderingarna i samhället för uppnå legitimitet, om det inte gäller en avvikande organisation 
som inte integreras i det sociala systemet. Det mest väsentliga värdet för en organisation är 
den legitimerade plats eller roll den har i samhället (Parson, 1956:67-68). Enligt Maurer, 
som refereras i Dowling och Pfeffer (1975:123) är legitimering när en organisation 
rättfärdigar sin existens inför det överordnade systemet och då också rättfärdigar sin rätt att 
fortsätta importera, förädla och exportera energi, material och information. Organisationer 
försöker skapa en överensstämmelse mellan de sociala värden som är associerad med deras 
aktiviteter och de normer som speglar ett acceptabelt beteende i samhället, vilket de är en 
del av. När det finns en skillnad mellan de två värdegrunder finns också ett hot mot 
organisationens legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975:122).  

Pfeffer och Salancik (1978:24) har skrivit en förenkling av Talcott Parsons (1960) 
diskussion om hur användandet av samhällets resurser avgör om en organisation är legitim. 
Enligt dem är det samhället som utvärderar användbarheten och legitimiteten av en 
organisation eftersom organisationen konsumerar samhällets resurser. Hur en sådan 
utvärdering går till skiljer sig beroende på vem som utför den. Det är utvärderaren som 
avgör vilka aktiviteter som ska bedömas och utifrån vilka kriterier, men det bygger på att 
organisationens aktiviteter stämmer överens med målen hos det övergripande sociala 
systemet, uttrycker Talcott Parson, refererad i Dowling & Pfeffer (1975:123). Hela 
samhället behöver inte legitimera en organisations aktiviteter för att den ska överleva utan 
det räcker med att en liten grupp. Denna grupp tillför de resurser och stöd som krävs för 
att organisationen skall kunna fortsätta. Om denna grupp försvinner anpassar sig 
organisationen till de intressenter som finns kvar eller så försvinner även den (Pfeffer & 
Salancik, 1978:26). 

2.5	  Opinionsbildning	  
Vi presenterar opinionsbildning framförallt ur ett marknadsperspektiv men även ur utifrån 
ett politiskt perspektiv. 
 
Opinion	  och	  opinionsbildning	  som	  begrepp	  
Enligt Petersson (2010:12) har begreppen åsikt och opinion en sammanfallande betydelse. 
De används idag som övergripande sammanfattningar av verklighetsföreställningar, 
värderingar, kunskaper och ståndpunkter. På grund av deras sammanfallande betydelse får 
orden åsiktsbildning och opinionsbildning, ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, ses som 
synonyma (Petersson, 2010:12). Ett antal olika begrepp som marknadsföring, strategisk 
kommunikation, propaganda, PR, reklam och spin brukar användas för att beskriva 
opinionsbildning (Petersson, 2010:18). Propaganda har det utmärkande draget att utnyttja 
så många tillgängliga medel som möjligt för att nå ut med ett budskap. Det är mångfalden 
och kombinationen av kanaler som är typiskt för området (Petersson, 2010:22). Enligt Berg 
och Jonsson (1991:236) är den viktigaste skillnaden mellan strategisk opinionsbildning och 
politisk propaganda tidsspannet. Propaganda har ett kortsiktigt mål att trumma in politiska 
budskap medan opinionsbildning syftar till att “bygga upp en genuin förståelse för 
organisation och dess budskap för att på så sätt skapa förutsättningar för en långsiktig 
samhällsutveckling som ligger i linje med organisationens ideologi” (1991:236). 

För att skapa opinion måste man vara medveten om att det kräver en viss tidsperiod. 
På kortare tid går det inte att få allmänheten och viktiga beslutsfattare kring organisationen 
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att ändra sina ideologiska frågor och krav (Berg & Jonsson, 1991:235). Dessutom är 
opinionsbildning en av de viktigaste strategierna som ledningen i en organisation på den 
politiska marknaden ägnar sig åt (Berg & Jonsson, 1991:235). Enligt McCombs (2006:24) är 
första steget i att bilda en allmän opinion att placera ämnet på allmänhetens dagordning så 
att det hamnar i deras fokus och får uppmärksamhet. Detta sker genom att nyhetsmedierna 
rapporterar om ämnet och det därför ses som viktigt.  
 
Marknadskommunikation	  och	  opinionsbildning	  
Dahlén och Lange (2009:440) beskriver den största skillnaden mellan vanlig 
marknadskommunikation och opinionsbildning som framförallt vilket sorts beteende man 
vill påverka. Genom opinionsbildning försöker organisationen att förverkliga ideologin 
som den utgår ifrån (Berg & Jonsson, 1991:236). Berg och Jonsson (1991:236) beskriver 
också att syftet är att skapa ett brett folkligt stöd för de idéer, åsikter och värderingar man 
för fram med syftet. Detta för att kunna omsätta detta stöd i konkreta handlingar som 
exempelvis ett ändrat beteende, ändrade livsmönster eller ändrade konsumtionsvanor. De 
beteenden en opinionsbildare vill påverka är komplexa, abstrakta och djupt inrotade 
eftersom det ofta rör sig om frågor som målgruppen har ett litet intresse i eller har en 
motsatt attityd till från början (Dahlén & Lange, 2009:440). Enligt Dahlén & Lange 
(2009:442-443) berör de flesta opinionskampanjer sådant som på ett eller annat sätt är 
skadligt för människan eller för naturen. För att undvika att målgruppen stöter ifrån sig 
alltför skrämmande budskap väljer man att visa vardagliga problem som också är 
konsekvenserna av det specifika beteendet. Detta underlättar för målgruppen att relatera 
och ta till sig budskapet. 

Ytterligare ett syfte med opinionsbildning är att genom ett ökat förtroende får 
ledningen ett större handlingsutrymme och en större möjlighet att motivera sin personal 
(Berg & Jonsson, 1991:237). De olika funktionerna av opinionsbildningen varierar i 
betydelse över tiden och mellan olika sorters organisationer. 

 
Opinionskampanjens	  utformning	  
En opinionskampanj ska skapa en känsla hos målgruppen att de själva kan klara av att 
genomföra förändringen som krävs. För att nå dit måste marknadsföraren skapa konkreta 
verktyg eller tankesätt för dem att jobba utifrån (Dahlén & Lange, 2009:441). För att 
utforma ett budskap som ska tas emot på rätt sätt av målgruppen gäller det att budskapet är 
utformat så att; målgruppen kan identifiera sig med det, konkretisera vilka konsekvenser 
som finns och vad man ska göra om man vill reagera på kampanjen, samt vikten av att 
finna rätt motivation för att målgruppen ska vilja förändra sitt beteende. Dessa tre saker 
bör ske simultant och vid rätt tidpunkt, helst “nära” beteendet (Dahlén & Lange, 
2009:449). Det är särskilt viktigt att frågorna upplevs tillgängliga och tilltalande för 
allmänheten och beslutsfattare när de är av en komplicerad natur (Berg & Jonsson, 
1991:271). När kommunikationen är konkret underlättas identifikation och motivation till 
förändring just för att individen själv kan föreställa sig konkreta situationer. Dahlén & 
Lange (2009:447) skriver också att det är avgörande för opinionsbildningen att budskapet 
motiverar målgruppen på individnivå. Detta för att individerna inte ska kunna överlåta 
ansvaret på andra. Det är även viktigt att förstå målgruppens tidigare attityd till ämnet för 
att kunna möta dem på rätt sätt (Dahlén & Lange 2009:448). 

Berg och Jonsson (1991:234) uttrycker att det finns en ökad medvetenhet kring att 
opinionsbildning används som en medveten strategi av de organisationer som finns på den 
politiska marknaden och inte enbart i samhällets problematiseringsprocess eller som 
masskommunikation. Det finns kontextuella förhållanden kring en 
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opinionsbildningsprocess som påverkar förutsättningarna för hur den formas och hur väl 
den lyckas.  

Fallgropar man ofta hamnar i inom opinionsbildning är skrämseltaktik, överskattning av 
målgruppens bearbetningsförmåga och underskattning av den tid som behövs för en förändring. Ofta är 
det attityder och beteenden som är djupt rotade som ska förändras och det kan ta flera år 
(Dahlén & Lange, 2009:453-454). När man vill skapa legitimitet genom skrämseltaktik så vill 
man ofta att budskapet ska uppfattas som så motbjudande som möjligt, risken då är att 
målgruppen stöter ifrån sig budskapet och tänker att det inte berör dem. Att överskatta 
målgruppens bearbetningsförmåga innebär att budskapet blir för abstrakt och komplext och 
sändaren utgår ifrån att målgruppen ska dra rätt slutsatser vilket sällan sker då det lämnats 
allt för stort utrymme för subjektiva tolkningar. För att en förändring ska ske krävs det ett 
repetitivt budskap under en längre tid. En allmän vanföreställning är att debatter ska starta 
direkt efter första kampanjen och som i sin tur ska skapa opinion. Dessvärre sker det sällan 
och om det gör det blir det en okontrollerbar debatt (Dahlén & Lange, 2009:441-442). Det 
är då viktigt att man kan följa upp debatten och förhålla sig till de vändningar frågan tar när 
den lever sitt eget liv (Berg & Jonsson, 1991:271).  
 
Stark	  eller	  svag	  rädsla	  
Det finns tillfällen då det krävs en stark rädsla för att konsekvenserna av ett beteende inte 
går att bagatellisera. För att nå fram till målgruppen vid dessa tillfällen finns det fyra saker 
att tänka på; tona ner problembearbetning, fokusera på lösningen, referera till andra (det 
vill säga hur mitt beteende påverkar andra) och jobba med objektivitet och logik (Dahlén & 
Lange, 2009:445). När opinionskampanjen byggs på svag rädsla ser kommunikationen 
nästan ut på motsatt sätt från stark rädsla. Man ökar problembearbetningen i budskapet, 
tonar ner lösningen då den blir uppenbar, refererar till användaren istället för andra, 
visualiserar situationen och försöker framkalla känslor då det är lättare att bli övertygad på 
det känslomässiga planet (Dahlén & Lange, 2009:445-446). 

Den profil en organisation bygger upp och försöker förmedla till marknaden stämmer 
inte alltid överens med den bild som fastnar hos allmänheten. Detta kan bland annat bero 
på att den bild man försöker framställa inte accepteras av publiken då de redan har en 
annan bild av organisationen, som är sprungen ur dess tidigare aktiviteter och historia (Berg 
& Jonsson, 1991:244-245). En organisation som försöker särskilja sig genom självständig 
profilering kan ändå placeras tillsammans med liknande organisationer och på så sätt 
kopplas ihop med en viss image (Berg & Jonsson, 1991:244-245). 

2.6	  Varumärkespositionering	  
Här berör vi såväl positionering av varumärket i målgruppernas medvetande som 
positionering av varumärket på marknaden.  
 
Strategisk	  positionering	  
Utifrån de luckor som konkurrenter lämnar på marknaden väljer man att positionera sitt 
varumärke så att det skapas en medvetenhet om organisationen hos konsumenterna 
(Dahlén & Lange, 2009:275). Det innebär att organisationen medvetet försöker placera sig, 
sina produkter och/eller det egna varumärket i allmänhetens eller målgruppens medvetande 
(Lagergren, 1998:220). Detta “...i relation till andra organisationer med utgångspunkt från 
vissa symboliska eller fysiska attribut som förefaller vara viktiga på marknaden” (Berg & 
Jonsson, 1991:245). Den position som organisationen får, efter kampen om allmänhetens 
medvetande och preferenser, kan ses som en allmänt delad mental bild (Berg & Jonsson, 
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1991:245). För att särskilja sig behövs stor förståelse för kundernas behov men även 
konkurrenternas styrkor och svagheter (Dahlén & Lange, 2009:275). Det som krävs för att 
bygga upp ett varumärke enligt Dahlén & Lange (2009:273) är att ge det en position på 
marknaden som går ut på att sätta upp visioner och mål, för att sedan med hjälp av 
marknadskommunikation konkretisera och manifestera dessa. Positionering av ett 
varumärke innefattar både strategiska som taktiska aspekter och det gäller att 
organisationen vet vilken position som är gångbar i det långa loppet och hur den ska kunna 
manifesteras i marknadskommunkationen. När man lyckats placera sitt varumärke på den 
position man vill ha är det viktigt att arbeta kontinuerligt för att se till att man får behålla 
platsen. Detta gör man genom att konsekvent använda flera kanaler för att sända ut 
påminnelser om att varumärket existerar (Lagergren, 1998:222). 

Enligt Dahlén & Lange (2009:280) finns det två olika sorters positionering. Den absoluta 
positionen som innebär att bestämma vilken kategori som varumärket ska marknadsföras i 
och den relativa positionen som betyder att man särskiljer varumärket och ger konsumenterna 
anledning att välja just det före konkurrenternas. De förväntningar och upplevelser 
konsumenterna har av ny information styr hur den tas emot och beroende på hur den är 
utformad placeras den antingen in i redan existerande kategorier, vilket kallas assimilering. 
Om informationen inte liknar något redan existerande skapas en ny kategori, vilket kallas 
ackommodering (Dahlén & Lange, 2009:275-277).  
 
Taktisk	  positionering	  
Taktisk positionering är beslut på konkret nivå som styr hur organisationen ska 
kommunicera med sina konsumenter i enlighet med strategin. Det innefattar 
varumärkesnamn, förpackningar, val av attribut i reklam, slogans, återförsäljare, kanaler och 
samarbeten med andra organisationer (Dahlén & Lange, 2009:317). Dessa element i en 
positioneringsstrategi leder till tydlighet, hög kännedom och gillande av varumärket. Utöver 
det ska elementen väljas så att man behåller flexibilitet inför framtiden så att varumärket 
kan skyddas från intrång av konkurrenter. Positioneringen bör manifesteras eftersom det är 
viktigt att konsumenterna kommer ihåg och kopplar varumärkesnamnet, logotypen, slogan 
och förpackningen (Dahlén & Lange, 2009:318). Utöver att fastställa element är det viktigt 
att dessa sedan används för att skapa mening åt varumärket vilket uppnås genom att 
utnyttja visuella och verbala associationer som gör kommunikationen tydlig kring 
varumärket (Dahlén & Lange, 2009:318). En organisation behöver också tydligt uttrycka 
sina kärnvärden, då det är dessa som skapar den unika positionen. Kärnvärden beskriver 
vad organisationen anser vara av värde för den egna verksamheten och dess syn på 
människan, moralfrågor och rollen i samhället (Lagergren, 1998:233). Ett gillande av 
varumärket kan skapas genom “estetiska uttryck i förpackningen och logotyper och genom 
kreativa lösningar för varumärkesnamn och attribut” enligt Dahlén & Lange (2009:320). 
Med flexibilitet menar de också att det är viktigt att kunna anpassa den taktiska positionen 
så att den alltid känns aktuell. 
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3.	  METOD	  	  
Undersökningsansats	  
Detta är en fallstudie som syftar till att få ett djupt resultat kring ett enskilt fall. 
Försvarsmakten är en unik myndighet som inte går att jämföra direkt med någon annan. 
Av den anledningen valde vi att inrikta oss på hur de arbetar i förhållande till hur man, 
enligt våra teorier, skall arbeta för att öka förtroendet. Vi valde en kvalitativ ingångsvinkel 
för att få en djupare förståelse för hur och varför deras externa kommunikation planeras 
och sedan hur den faktiskt genomförs.  

3.1	  Metodval	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ deskriptiv analysmetod av texter (Ledin & 
Moberg, 2010:154), kvalitativa bildanalyser på denotativ och konnotativ nivå (Fogde, 
2010:181-182) och personliga intervjuer (Larsson, 2010:54) för att sedan kunna jämföra 
resultaten dem emellan och med de teorier inom legitimitet, opinionsbildning och 
varumärkespositionering som vi presenterat i teorikapitlet.  
 
3.1.1 Personliga intervjuer 
Vi valde att genomföra intervjuer där intervjupersonen både var respondent och informant 
(Larsson, 2011:57) då vi var intresserade av hur de själva såg på Försvarsmaktens externa 
kommunikation, men även av deras verksamhet rent objektivt. I resten av texten kommer 
intervjupersonerna och intervjuerna refereras till som “informant” för att underlätta 
läsningen. 
 
3.1.2 Kvalitativ text- och bildanalys 
Vi genomförde en kvalitativ deskriptiv textanalys av den externa kommunikationen som 
Försvarsmakten kommunicerar på sin officiella Facebooksida, sitt officiella Twitterkonto i 
samspel med sin myndighetswebbplats och den senaste kampanjen som genomfördes i 
print. Vi utförde dessutom kvalitativa bildanalyser, på denotativ och konnotativ nivå, 
genom att utvärdera de bilder som kommunicerades tillsammans med texten. 
Bildanalyserna gjordes eftersom vi ville få djupare insikt i hur Försvarsmaktens externa 
kommunikation överensstämmer med hur våra intervjuobjekt beskrev att de arbetade. 
Vilka eventuella likheter och skillnader som finns och vad som kan utläsas av dessa. 

3.2	  Urval	  
3.2.1 Intervjuer 
Vi valde att intervjua tre personer på informationsstaben på Försvarsmaktens Högkvarter i 
Stockholm som arbetar med myndighetens externa kommunikation. Det finns tre sektioner 
på denna informationsstab; en mediesektion, en marknadssektion och en planeringssektion. 
Den externa kommunikationen berörs inom mediesektionen och marknadssektionen och 
av den anledningen gjorde vi ett strategiskt urval och valde en högt uppsatt person från 
vardera av avdelningarna. Vi kompletterade det urvalet med att intervjua chefen för hela 
informationsstaben. Genom att intervjua dessa tre personer med kunskap och information 
kring hur de olika avdelningarna arbetar så blev vårt resultat heltäckande kring hur 
Försvarsmakten resonerar och arbetar kring sin externa kommunikation inom legitimitet, 
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opinionsbildning och varumärkespositionering. De som intervjuades var projektledaren för 
marknadsföringen, Annika Ivner, Pressekreteraren Philip Simon och 
Informationsdirektören Erik Lagersten. Dessa presenteras mer utförligt under rubriken 
“Empiri”. 
 
3.2.2 Analysenheter 
I den första delen av vår kvalitativa analys så bestämde vi oss för att analysera 
Försvarsmaktens inlägg på Facebook och Twitter då dessa är deras huvudsakliga kanaler 
som används på daglig basis för att kommunicera med allmänheten. På de sociala medierna 
finns det flertalet kanaler som handlar om Försvarsmakten, till exempel lokala regementen 
och tekniska inriktningar. Vi valde att utgå från de officiella kanalerna, på bägge dessa 
medier, för att få så bra insyn som möjligt i deras övergripande budskap. På Twitter 
begränsade vi vår analys till de inlägg som var skrivna av Försvarsmaktens formella konto. 
De inlägg, som låg inom vår bestämda tidsaspekt, på Försvarsmaktens Twitterkonto bestod 
av länkar till deras myndighetswebbplats som de uppdaterar med aktuella händelser eller 
nyheter. Dessa texter på myndighetswebbplatsen räknade vi som själva tweeten och det var 
dessa som analyserades. Ytterligare ett urval gjorde vi inom deras kommunikation som sker 
via Facebook. Här valde vi att analysera hur deras inlägg ser ut på just denna plattform, inte 
den information som vissa inlägg länkade till. Detta för att säkerställa att det som 
kommuniceras faktiskt kommer från Försvarsmaktens högkvarter och inte någon sekundär 
källa. Genom att utföra innehållsanalysen på detta vis kunde vi undersöka hur deras dag-
till-dag-kommunikation mot allmänheten såg ut. För att få en uppfattning om vad varje 
kommunikationskanal levererade för material valde vi att analysera från och med den 10:e 
december och fem inlägg, eller uppdateringar, bakåt i tiden. Vi valde att utgå från samma 
tidsintervall på både Facebook och Twitter eftersom det gav oss en mer ingående bild av 
hur Försvarsmaktens kommunikation såg ut under en viss period. Detta gjorde vi eftersom 
vi ville få ett djupt resultatmaterial som vi kunde jämföra med hur deras resonemang kring 
legitimitet, opinion och varumärkesplacering såg ut. Dessutom för att se om det sedan 
överensstämde med den tidigare forskningen inom ämnet.  

Den andra delen av text- och bildanalysen genomfördes på delar av den kampanj 
Försvarsmakten genomförde 2013, “Det är mycket nu”. I print bestod den av 11 stycken 
trycksaker, av dessa 11 använde vi oss av ett slumpmässigt urval och fick fram 5 
analysobjekt. Vi utgick sedan från samma analysmall, (se bilaga 2), som vi använde för att 
analysera kommunikationen från de tidigare nämnda källorna. Detta för att vi skulle kunna 
jämföra och se på all deras kommunikation ur samma perspektiv.  

Vi genomförde totalt 15 stycken kvalitativa text- och bildanalyser som vi sedan 
sammanställde och jämförde gentemot de resultat som framkommit ur våra 
informantintervjuer. Detta för att kunna svara på frågorna om deras externa 
kommunikation faktiskt ser ut som de säger att den gör och om man kunde utläsa olika 
nyanser i hur de kommunicerar beroende på vilken plattform det är. Resultatet jämförde vi 
sedan med hur tidigare forskning och teorier anser att man ska arbeta med extern 
kommunikation inom ämnena legitimitet, opinionsbildning och varumärkespositionering. 
 
3.2.3 Datakällor 
Vi har i möjligaste mån sökt och använt oss av primärkällor. I de fall då det inte gick att 
hitta primärkällorna har vi använt sekundärkällan men varit tydliga med att hänvisa till 
ursprunget. 
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3.3	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
3.3.1 Genomförande och sammanställning 
Vi började med att genomföra våra tre intervjuer för att sedan kunna skapa analysmallen till 
de kvalitativa textanalyserna utifrån de resultat vi fick fram. Bilderna analyserades på en 
denotativ och konnotativ nivå. När analyserna var genomförda sammanfattades resultaten 
från de olika analysenheterna för att sedan jämföras med resultatet från 
informantintervjuerna. Detta för att kunna se skillnader och likheter mellan hur 
Försvarsmakten säger att de kommunicerar och hur den faktiska kommunikationen ser ut.  
 
3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Insamlingen av material började med att vi tog kontakt med våra 
informanter/respondenter via e-post och bestämde tid för möte. Vi förklarade vad vi var 
intresserade av att veta och kom överens om att maila frågemanualen minst en dag innan 
intervjun så de kunde förbereda sig. Själva intervjuerna tog plats på Högkvarteret i 
Stockholm där intervjupersonerna befann sig. Intervjuerna tog mellan 45 till 75 minuter. Vi 
bad om att få spela in intervjun på en mobiltelefonen och fick godkänt från samtliga. Alla 
tre intervjuerna genomfördes i huvudsak av en och samma person medan den andra 
antecknade, höll koll så vi fick svar på alla frågor och inflikade i slutet av intervjun om det 
var något vi hade missat.  

Vi valde att genomföra intervjuerna på Högkvarteret eftersom vi ville ha ett personligt 
möte på en plats där intervjupersonen kände sig bekväm. Vi valde ett personligt möte 
framför en telefonintervju eftersom ett personligt möte är bättre när man vill fånga upp 
människors uppfattningar om ett sammansatt fenomen (Larsson, 2010:65). 

Vi skapade en semistrukturerad intervjumanual (se bilaga 1) som användes vid de tre 
intervjuerna. En semistrukturerad intervjumanual lämnar öppet för följdfrågor och låter 
intervjupersonen styra delar av intervjun beroende på vad den anser som viktigt (Larsson, 
2010:60). Detta ledde till att ordningsföljderna på intervjuerna delvis skiljde sig åt och att 
alla ämnen inte togs upp i alla tre intervjuerna. När vi skapade intervjumanualen arbetade vi 
mycket med att skapa övergripande och objektiva frågor inom varje ämne för att lämna 
öppet för den intervjuade att svara själv utan för mycket styrning från intervjuaren 
(Esaiasson, et al., 2012:235). 

När de tre intervjuerna var genomförda renskrev vi varje intervju för sig och 
sammanställde sedan resultatet utifrån huruvida informationen rörde legitimitet, 
opinionsbildning eller varumärkespositionering. De resultat som vi från början ansåg vara 
oviktiga, där intervjupersonerna hamnade på sidospår valde vi att inte ta med i utskriften 
(Larsson, 2010:69). Däremot finns inspelningarna sparade om man vill gå tillbaka och 
lyssna på resultatet i sin helhet. 
 
3.3.3 Skapa analysmall 
Vår textanalytiska metod grundar sig på Ledin och Mobergs (2010:153) teori om att all text 
är gjord med aktiva val och ska fungera som representation för avsändaren. Ledin och 
Moberg (2010:153) menar att alla de tecken, ord och former som skribenten kommunicerar 
är en konsekvens av hur man vill presentera något. Utifrån detta skapar sedan mottagaren 
en bild av innehållet utifrån sina egna referensramar. Ledin och Moberg (2010:160) skriver 
att det är motsägelsefullt att skapa en modell för en textanalys men att man bör ha en idé 
kring vilken ingångspunkt man vill börja ifrån (Leding & Moberg, 2010:161). Bildanalysen 
som vi valt att göra bygger på att analysera den denotativa och den konnotativa nivån av 
bilden, det vill säga vad vi ser och hur vi tolkar innehållet.  
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Vår ingångspunkt till analysen var resultatet från våra intervjuer med syftet att kunna 
jämföra de två resultaten i slutändan. Genom informationen vi tillförskaffade oss under 
intervjuerna skapade vi en analysmall som utgick från det som intervjupersonerna uttryckte 
som särskilt viktigt vad det gällde Försvarsmaktens kommunikation. Detta konkretiserades 
till en analysmall utifrån vår tre begrepp; legitimitet, opinionsbildning och 
varumärkespositionering.  

Det som intervjupersonerna lade mest vikt vid i intervjuerna var att; bygga relationer, 
visa koppling mellan medborgare och myndighet, relevans, tilltro, transparens, öppenhet, 
verksamhetsbeskrivande, tankeställare, uppmaningar, ögonöppnare, verklighetsbeskrivande, 
avsändare, värdeord och positionerande. Vi använde oss av dessa begrepp i kombination 
med hur texterna var utformade då det kan påverka hur kommunikationen uppfattas och 
huruvida den är relationsskapande eller inte. För att få stöd i hur man kan tolka 
relationsskapande kommunikation använder vi oss av Ledin och Mobergs (158-159) 
beskrivningar av vad i texten som kan syfta till att vara relationsskapande. Så som 
uppmaningar, dialoger eller känslouttryck. 

När något av följande gick att utläsa ur texterna tolkade vi det som att syftet med 
kommunikationen var att sända ut dessa budskap i enlighet med Ledin och Mobergs teori 
(2010:153). 
 
Legitimitet: När Försvarsmakten i sin kommunikation uttrycker eller framhäver en operativ 
förmåga eller kompetens. När de kommunicerar något som Försvarsmakten arbetar med, 
presenterar en aktivitet och en miljö. Eller slutligen när de genom budskapet eller 
utformningen av budskapet försöker skapa en relation mellan medborgarna och 
myndigheten. Antingen via dialogskapande kommunikation eller individperspektiv och 
förmänskligande av Försvarsmaktens anställda.  
 
Opinionsbildning: När Försvarsmakten i sin kommunikation försöker påverka mottagaren 
sätt att tänka genom ifrågasättande eller uppmanande budskap, eller när de normaliserar sin 
verksamhet genom att skriva eller berätta om den på ett sätt så att den framstår som 
vardaglig. 
 
Varumärkespositionering: När Försvarsmakten i sin kommunikation uttrycker värdeord så 
som öppenhet, resultat, ansvar (www.forsvarsmakten.se) eller gemenskap. Vi upplevde i 
våra intervjuer att gemenskap var ett värdeord som var viktigt för Försvarsmakten att 
kommunicera. När Försvarsmakten försöker påverka nuvarande relationer, till exempel de 
som gillar Försvarsmakten men inte har en uppdaterad bild av organisationen. När 
Försvarsmakten har en avsändare till sin kommunikation i form av logotyp, slogan eller 
utifrån vilket perspektiv texten är skriven.  

3.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
De frågor vi använde för att skapa intervjumanualen kom från de teorier vi presenterade i 
teorikapitlet. Dock arbetade vi utifrån en semistrukturerad intervju vilket innebar att 
frågorna var detsamma men att eventuella följdfrågor skilde sig från person till person 
beroende på vilken riktning intervjupersonen valde att ta. För att sedan skapa analysmallen 
till den kvalitativa text- och bildanalysen använde vi resultatet från intervjuerna för att 
kunna jämföra deras svar med den faktiska kommunikationen. 

Det insamlade materialet var relevant och giltigt i förhållande till det syfte och de 
frågeställningar som var ställda på en teoretisk nivå. Vi ansåg oss ha uppnått hög validitet.  
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En viktig sak att diskutera under begreppsvaliditet är det faktum att Försvarsmakten inte 
vill beblanda sig med ordet opinionsbildning. Därför har vi i vår intervjumanual valt att 
använda ordet påverkan istället och har sedan med hjälp av teorierna tolkat deras svar och 
uppfattade då opinionsbildande syften.  

Eftersom detta var en fallstudie baserad på ett unikt fall om Försvarsmaktens externa 
kommunikation uppnådde den ingen extern validitet.  

För att uppnå hög reliabilitet i vår studie så spelades alla intervjuer in via en 
mobiltelefon. För att sedan undvika hörfel, missförstånd och skriftliga fel i transkriberingen 
gick vi först igenom allt material var och en för sig, för att sedan gå igenom det 
tillsammans. På det viset kunde vi eliminera risken för individuella slarvfel och istället ha 
god kontroll över att intervjuerna tolkades korrekt. Eftersom vi hade detta arbetssätt 
minimerades risken för osystematiska och slumpmässiga fel. 
 
Intersubjektivitet	  
Enligt Eneroths teori (2005:113) om att uppnå högre intersubjektivitet har vi utförligt 
beskrivit hur vårt arbete har gått till och även bifogat vår intervjumanual och analysmall 
som bilaga 1 och bilaga 2. Detta för att andra datainsamlare ska kunna ställa samma frågor 
som vi och få ett likvärdigt resultat.  
 
Metoddiskussion	  
Vår kvalitativa analys är begränsad under en kortare tid och vi är medvetna om att det 
resultat vi fått fram inte går att generalisera till hela Försvarsmaktens externa 
kommunikation under en längre tid, och att resultatet hade kunnat delvis skifta om vi valt 
en annan tidsperiod. Anledningen till att vi valde en kortare tidsperiod och en kvalitativ 
studie var för att vi ville gå djupare in i varje budskap. 

Vi ansåg att en kvalitativ studie var den bästa metoden för att få fram resultat som 
stämde överens med vårt syfte. Att endast göra respondentintervjuer eller enkätintervjuer 
av utomståendes uppfattning av kommunikationen hade inte givit oss den viktiga interna 
information som vårt syfte krävde. Att genomföra en kvantitativ analys av Försvarsmaktens 
kommunikation hade, enligt oss, inte lett till mer än siffror på hur många gånger de till 
exempel kommunicerat budskapet öppenhet. 
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4.	  BAKGRUND	  
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter. Den styrs av regering och riksdag 
som varje år beslutar vilka uppdrag myndigheten har och hur verksamheten ska se ut. 
Regeringen tar även beslut kring årsbudgeten för myndigheten, något som brukar vara 
omkring 40 miljarder kronor (www.forsvarsmakten.se). År 2010 blev den allmänna 
värnplikten vilande, vilket innebar att man bara behövde göra militärtjänst om man själv 
ville. Detta ledde till att Försvarsmakten tog klivet ut på den reguljära arbetsmarknaden 
med ett rekryteringskrav från regeringen på fyra till fem tusen soldater och sjömän per år. 
Denna mängd rekryter behövs för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sin 
verksamhet och det är utifrån dessa krav som Försvarsmakten arbetar med sin externa 
kommunikation. 

4.1	  Empiri	  
Empiri	  av	  intervjuobjekt	  
Den första personen vi intervjuade var Annika Ivner som är projektledare för 
Försvarsmaktens marknadsföringskommunikation och 
marknadskommunikationsaktiviteter. Hon sitter på marknadssektionen och har jobbat 
inom detta område, på olika positioner, sedan 2007. Hon är den som har haft kontakten 
med Försvarsmaktens reklambyrå DDB och diskuterat fram olika kampanjkoncept.  

Den andra personen var Philip Simon som är Försvarsmaktens pressekreterare på 
högkvarterets informationsstab och chef över det som heter mediesektionen. Där hanterar 
man, precis som namnet säger, i huvudsak media. Främst genom att ta emot inkommande 
samtal, huvudsakligen från journalister, och slussar dem vidare. Under sig har Philip Simon 
en grupp informatörer som hanterar intern och extern kommunikation och även ytterligare 
en grupp som ansvarar för de digitala kanalerna, myndighetswebbplatsen, 
rekryteringswebbplatsen, bloggportalen, Twitter och Facebook. Utöver det har han en 
redaktör på sin avdelning som sköter Försvarsmaktens personaltidning.  

Den tredje intervjun genomfördes med Erik Lagersten som är Informationsdirektör på 
Försvarsmaktens Högkvarter, han har haft tjänsten som informationsdirektör i fem år och 
har erfarenhet av kommunikation och PR-relaterade arbetsuppgifter sedan 1994.  
 
Empiri	  av	  analysenheter	  
Twitterkontot Försvarsmakten: Vi utgick från den 11:e december och sedan 5 inlägg bakåt. 
Dessa länkar ledde oss in på deras myndighetswebbplats där de uppdaterar dagligen. De 
inlägg som de valt ut och länkat i inlägg på Twitter var den enheter som ingick i vårt urval 
eftersom vi tolkade det som information som Försvarsmakten själva ansåg som viktigast. 
 
Facobookkontot Försvarsmakten: Vi utgick från den 11:e december och sedan 5 inlägg bakåt 
och analyserade den text och de eventuella bilder som figurerade på Försvarsmaktens 
Facebooksida.  
 
Marknadsföringskampanj Försvarsmakten: 5 stycken reklamposters som ingick i deras senaste 
kampanj, “Det är mycket nu” (2013).  
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5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
Resultatet är baserat på de tre informantintervjuer och de text- och bildanalyser vi 
genomförde på 15 av Försvarsmaktens kommunikativa budskap i externa kanaler. I 
redovisningen av resultatet är det dem och deras åsikter, baserad på den kunskap som de 
har, vi refererar till när vi skriver “Försvarsmakten anser…” eller liknande. Vi är väl 
medvetna, precis som de, att det finns skilda åsikter inom organisationen huruvida man 
lyckas med den kommunikation som görs. Trots detta är det ändå dessa tre personer som 
ansvarar för och planerar organisationens kommunikation och är därmed relevanta 
informanter till vår studie.  

Kapitlet är upplagt så att resultatet från intervjuerna jämfört med textanalyserna 
presenteras först och direkt efter det kommer en analys av resultaten i förhållande till 
teorierna. Resultaten och analyserna är indelade efter våra tre övergripande ämnen; 
legitimitet, opinionsbildning och varumärkespositionering. Det kan dock i vissa fall vara 
svårt att skilja på resultat som syftar till att öka legitimiteten eller skapa opinion samt 
varumärkespositionering då dessa ämnen är nära besläktade. 

5.1	  Legitimitet	  
5.1.1 Resultat 
Den första delen handlar om hur Försvarsmakten själva ser på sitt förtroende. Detta är 
något vi inte kan jämföra med deras externa kommunikation men som ändå är av vikt då 
det spelar en stor roll i hur de väljer att kommunicera. Från och med rubriken “Att 
rättfärdiga sin relevans” gör vi jämförelser mellan intervju- och analysresultaten. 
 
Extern	  och	  intern	  uppfattning	  
Enligt Försvarsmakten är organisationen dels okänd som arbetsgivare och dels så är bilden 
av den rollen väldigt fragmenterad hos allmänheten. De utför kontinuerligt undersökningar 
kring förtroendefrågan, hur mycket kunskap allmänheten har om myndigheten och vad 
man anser om Försvarsmakten som arbetsgivare. Detta har skett under en längre tid och de 
kan därför tydligt se att kunskapsnivån om deras faktiska arbete både varierar kraftigt och 
har sjunkit mycket i jämförelse med början av 70-talet då de flesta genomförde värnplikt. 
Allmänheten vet att organisationen finns men inte vad den gör och har i stort sätt ingen 
uppfattning alls om Försvarsmakten, vilket skapar svårigheter för verksamheten. De ser sig 
själva som välkända men felkända då de som har en bild av Försvarsmakten ser 
organisationen som; delvis fortfarande baserad på värnplikt, oflexibel, hierarkisk och stel. 
De anser att de uppfattas som en stor ekonomisk kostnad som tar pengar från vård, skola 
och omsorg och till följd av detta finns det människor som tycker att myndigheten bör 
läggas ner. Försvarsmakten anser att det föreligger en stor diskrepans mellan uppfattningen 
av myndigheten beroende på om du står på insidan eller utsidan. Den interna bilden av 
organisationen är att den är flexibel och att man arbetar i en fri miljö med stor gemenskap.  
 
Förtroendemätningar	  

“Att ha högt förtroende för Försvarsmakten skall vara lika självklart som att ha förtroende för 
polis och rättväsendet” Erik Lagersten, Informationsdirektör 

För att få korrekta referenser kring hur myndigheten uppfattas använder sig 
Försvarsmakten av förtroendemätningar. Dessa sker både internt och externt. Både 
förtroendemätningen som SOM-institutet gör och de egna mätningarna visar på samma 
resultat, att förtroendet för Försvarsmakten sakta sjunker. I dagsläget befinner de sig på en 
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nollnivå vilket upplevs som bekymmersamt eftersom förtroende är direkt kopplat till 
rekryteringskraft. “SOM-universitetet mäter ju förtroende som ett relevansmått och 
myndigheter med hög relevans för medborgarna har också högt förtroende”, säger 
Informationsdirektör Erik Lagersten. Detta ger Försvarsmakten en fingervisning om att 
samhället inte uppfattar myndighetens verksamhet som relevant. Att säkerställa ett högt 
förtroende anser Försvarsmakten är, förutom för rekryteringens skull, också mycket viktigt 
eftersom de är en värderingsstyrd organisation som ska fungera som ett säkerhetspolitiskt 
instrument. 
 
Omvärldsbevakning	  
Utöver förtroendemätningar sker omvärldsbevakningar, i huvudsak gällande 
påverkansfaktorer inom Sverige, med fokus på hur försvarsfrågan hanteras i landet. 
Bevakningarna innefattar allt från säkerhetspolitiska diskussioner och ekonomiska 
diskussioner till regionalpolitik och miljöfrågor. De anser att det är de svenska 
förhållandena som påverkar myndigheten mest. Däremot bevakas även konkreta händelser 
i resten av världen som till exempel ett krigsutbrott. 
 
Att	  rättfärdiga	  sin	  relevans	  
Försvarsmakten anser inte att de ska behöva rättfärdiga eller försvara sin existens eftersom 
det är ett politiskt beslut att Sverige ska ha en försvarsmakt, hur stor den ska vara och vilka 
uppgifter den ska lösa. Däremot ser de det som sin uppgift att förklara vad deras 
arbetsuppgifter är. Detta då det kan vara svårt för allmänheten att se syftet eftersom 
Sverige inte har haft krig på över 200 år.  
I deras externa kommunikation kan man tydligt se att de vill förklara vad deras verksamhet 
går ut på. I såväl marknadsföringen som de sociala medierna handlar mycket av deras 
kommunikation om att beskriva och visa upp de olika aktiviteter som de är engagerade i. 
Försvarsmakten känner, som vi tidigare nämnt, att de inte behöver rättfärdiga sin existens 
men att de måste bevisa sin relevans för medborgarna. Detta är något som är framträdande 
i deras externa kommunikation där de ofta uttrycker att de gör skillnad, har stort ansvar 
och spelar en viktig roll, både nationellt och internationellt. De framhäver även att den 
svenska Försvarsmakten är väldigt omtyckt utomlands vilket speglas tillbaka på Sverige 
som land. Även om Sverige inte har haft krig på väldigt länge så poängterar 
Försvarsmakten i sin kommunikation att det finns en omvärld utanför oss som har ett 
behov av hjälp och att de har möjlighet och kapacitet att hjälpa till. De återberättar om 
svåra situationer och spartanska förhållanden och försöker visa på så sätt att 
Försvarsmakten är en myndighet som är av relevans och som behövs. Däremot kan det 
uppfattas som att de beskriver vad de gör men inte varför, och det kan lämna mottagaren 
ifrågasättandes. 

Regeringen har bestämt att den svenska Försvarsmakten ska hjälpa till runt om i 
världen där det behövs och stödja FN-insatser vid olika oroshärdar. Det är ett politiskt 
beslut som myndigheten inte styr över, även om de ofta får frågan varför de deltar i insatser 
i vissa länder eller liknande. Försvarsmakten kommenterar heller aldrig insatser eller 
konflikter som de ännu inte är en del av för att undvika att påverka säkerhetspolitiska 
bedömanden eller påverka de politiska besluten. Inte förrän de har mottagit uppgiften 
delger de vad har för kapacitet och vad de skulle kunna uppnå i den specifika situationen. 
Internationella insatser och händelser ser Försvarsmakten helst att Försvarshögskolan eller 
Totalförsvarets Forskningsinstitut kommenterar istället. Det är på få ställen i sin externa 
kommunikation som de uttrycker att det inte är de som tar besluten kring var insatser skall 
ske. Samtidigt, i sin marknadsföring beskriver de olika scenarion runt om i världen och 
skriver, “ansök till oss och gör skillnad på riktigt”. Det går att tolka som att om jag börjar 
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arbeta hos Försvarsmakten kommer jag att få delta i just den där händelsen vilket spär på 
tron om att det är myndigheten själv som bestämmer vilka insatser som de agerar i. Denna 
presentation av verkligheten syftar till att öka myndighetens relevans och påverka 
människor genom att få dem att tänka till. Vilket även projektledaren för 
marknadsföringen, Annika Ivner förtydligar “Då har vi använts oss av andras nyhetsflöden 
för att visa hur verkligheten ser ut som gör att vi behövs”. 
 
Vända	  förtroendefrågan	  
Att vända förtroendefrågan är något som tar tid och för att kunna genomföra detta är det 
viktigt att samhället uppfattar verksamheten som väl fungerande. Försvarsmakten vill 
arbeta med att skapa ett starkt varumärke och goda relationer gentemot allmänheten. På 
samma sätt som en konsument har en relation med ett varumärke så har medborgarna en 
relation med en myndighet. Med hjälp av den relationen vill Försvarsmakten visa på att det 
finns en koppling mellan allmänheten och myndigheten samt tydliggöra relevansen för 
verksamheten. På så sätt tror de att förtroendet kommer stiga.  

Detta försök till relationsbyggande kommunikation blir väldigt tydlig i deras kampanj i 
print. Där använder de sig av omvärldsbeskrivande texter skrivna på löpsedelmanér, direkt 
blandat med talspråk. Texterna verkar vilja ska upplevas som direkt igenkännande och tala 
till den stora massan. Genom att appellera till mottagarens känsla för medmänsklighet och 
att det, enligt dem, går att göra en skillnad så försöker de skapa en relation med läsaren. 
Kampanjen i print har en mjukare framtoning i informationstexten angående 
Försvarsmakten och den fråga de vill lyfta upp. Här ställer inte Försvarsmakten krav på att 
allmänheten ska söka sig till dem utan avslutar istället budskapet med “Eller tänk tanken i 
alla fall”. Något som breddar målgruppen och möjliggör att fler människor kan ta till sig 
kommunikationen och känna sig träffade. Även i sin kommunikation på sociala medier och 
myndighetswebbplats uttrycker de en koppling mellan allmänheten och myndigheten 
genom att visa hur Försvarsmaktens arbete påverkar det svenska samhället och hur det 
påverkar bilden av Sverige i världen.  

Vid en krissituation i dagsläget ser Försvarsmakten det som sin huvudsakliga uppgift att 
informera samhället om händelsen. Att sedan föra en dialog med mottagarna anser inte 
myndigheten att de har resurser till. Däremot har Försvarsmaktens informationsdirektör 
Erik Lagersten ett eget twitter-konto där han, i normala fall, för en dialog med sina följare 
och svarar på frågor rörande organisationen. På så sätt skapar de en relation och ett 
samband mellan myndigheten och mottagarna på Twitter. 
 
Den	  externa	  kommunikationens	  syfte	  

“Kampanjerna är en skalpell för att lösa en specifik uppgift; att öka antalet sökande, bibehålla 
antalet sökande och öka andelen kvinnliga sökande. Sen så har vi en annan kommunikation som 
handlar om den militära förmågan, den vilar ju på framförallt att den militära verksamheten 
fungerar. Jag kan ju inte ha kommunikation som visar på något annat än vad det faktiskt är.” Erik 
Lagersten, Informationsdirektör 

Det övergripande syftet med Försvarsmaktens externa kommunikation är att rapportera 
vad som händer och har hänt inom myndigheten, att stärka allmänhetens förtroende till 
deras militära förmåga samt att få målgrupperna att se Försvarsmakten som en möjlig 
arbetsgivare. Detta sker genom att de framhäver sin kapacitet och uttrycker att det finns en 
kompetens och rutin inom verksamheten. Även detta sker i största grad via sociala medier. 
Deras vilja att presentera Försvarsmakten som en möjlig arbetsgivare för allmänheten kan 
vi se i deras sätt att delvis försöka normalisera verksamheten men också att de presenterar 
den som givande och utvecklande. Att man kan uppnå saker inom Försvarsmakten som 
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inte är möjligt inom någon annan bransch. De visar även en bredd av yrkeskategorier inom 
myndigheten och de olika insatser som man kan engagera sig i. Allt från strid till humanitär 
hjälp och bistånd vilket kan syfta till att väcka intresset hos en bredare grupp människor.  

Myndigheten anser att det är viktigt att arbeta mot transparens och öppenhet så mycket 
det går. Detta görs till exempel via texter på webben, i personaltidningen eller via 
pressmeddelanden. Denna öppenhet är viktig för att allmänheten ska kunna ha insikt i 
verksamheten och se relevansen med att Försvarsmaktens årsbudget är lagd till 40 miljarder 
kronor. I strävan efter öppenhet och transparens beskrivs så väl aktiviteter och materiell 
tydligt och deltagare presenteras med namn och bild i den externa kommunikationen. Både 
positiva och negativa händelser tas upp och det ger en uppfattning av att de berättar allt de 
kan berätta och inget hålls i skymundan. Försvarsmakten arbetar med integrerad 
kommunikation, i så många kanaler som möjligt, och det långsiktiga målet är att få så 
många goda ambassadörer som möjligt och även få medarbetare att själva berätta om sitt 
yrke.  

“Vi tycker att det är svårt att mäta. Sättet att mäta måste vi bli bättre på inför 2015. Vi har bollat 
det fram och tillbaka. Man ska ha mätbara mål, men hur är det? Vad är mätbara mål? Hur gör 
man? Hur mätte ni och gav de resultat? Funkar det lika bra med en känsla att man har lyckats?” 
Philip Simon, Pressekreterare och chef för mediesektionen 

De uttrycker att de har flera olika mål med sin kommunikation och att de är medvetna om 
att de bör ha mätbara mål. De uttrycker att de utvärderar hur rekryteringen ser ut direkt 
efter en kampanj, för att se om den lyckats, men till övrig kommunikation saknar de bra 
och ekonomiska verktyg för att mäta och utvärdera om de nått fram till sina målgrupper. 
 
Vikten	  av	  att	  vara	  öppen	  
Om Försvarsmakten helt skulle sluta kommentera sin verksamhet och sina arbetsuppgifter 
så tror de att det skulle påverka rekryteringen negativt. Att upplevas som en hemlig, sluten 
organisation skulle smalna av rekryteringen till en viss typ av människor som de 
nödvändigtvis inte vill ha. Att jobba med stor öppenhet med namn- och bildpublicering, 
insyn i verksamheten och att låta människor inom myndigheten uttala sig är väldigt viktigt 
av flera skäl. Ett specifikt skäl är att de då kan dra en gräns och hemlighålla de saker som 
behöver vara hemligt, till exempel information som berör soldaternas säkerhet. Genom 
öppenhet skapas förståelse för detta och man undviker spekulationerna. Vi ser i deras 
externa kommunikation att de är mycket öppna med namn och bild vilket underlättar 
relationsskapandet till mottagaren. De är även noga med att vara först att kommentera om 
något inträffat, positivt som negativt, och sprida det öppet via sociala medier och 
nyhetsmedier. På så sätt kan Försvarsmakten ta konsekvenserna som följer incidenten och 
sedan gå vidare. De anser att om de försökte mörklägga något så skulle det bara bli värre 
när det väl kom fram. På Twitter och Facebook väljer de att lyfta fram sådant som är 
positivt och vi har inte stött på budskap som berör något negativt om organisationen.  
 
Kontaktpunkter	  

“Vi försöker ju vara ute på så många ställen som möjligt. Så att målgruppen kan se att bakom 
uniformen finns en vanlig människa som skulle kunna vara en granne.” Annika Ivner, 
Projektledare för marknadsföringen  

Event är ett kommunikationsverktyg som Försvarsmakten använder sig mycket av och de 
ser det som en central aktivitet för att nå ut till sina målgrupper. Försvarsmakten försöker 
att vara ute på så många ställen som möjligt för att försöka förmänskliga bilden av soldaten 
för allmänheten. Detta är något som de också använder sig av i sin externa 
kommunikation. Inlägg med bild- och namnpublicering på soldater innehåller ibland även 
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information om vad de gör på sin fritid. Den typ av information som kan bidra till att 
allmänheten ser den vanliga människan bakom soldaten. 

Försvarsmakten har även skapat en egen bloggportal där de samlar alla bloggare som 
skriver om Försvarsmaktens verksamhet. Att samla alla bloggare är dels ett sätt att hålla 
koll på vad de skriver men också en uppmuntran till att skriva om Försvarsmakten. 
Myndigheten tycker att det är ytterst positivt när “helt vanliga” soldater skriver om sin 
vardag och vad de gör i jobbet då det speglar den verklighet som ett yrke inom 
Försvarsmakten innebär.  

“Vi kan ju göra en glossy kampanj så, men den sanna historien inifrån är ju den som ger den 
verkliga bilden. Så vi tycker ju att det är jättebra om folk använder Twitter och Facebook om det 
man gör i jobbet” Annika Ivner, Projektledare för marknadsföringen  

Däremot anser Försvarsmakten att det är nödvändigt att utbilda sina anställda så att de inte 
avslöjar information på sociala medier som kan leda till fara för sina kamraters liv. 
 
Negativ	  förtroendepåverkan	  
Kampanjerna, som i huvudsak har som syfte att öka antalet ansökningar, löser inte 
uppgiften om att öka förtroende för Försvarsmakten utan kan ibland till och med leda till 
ett försämrat förtroende. Försvarsmakten uttrycker att när människor som inte ingår i 
målgruppen ser reklamerna förstår de inte vad den har för syfte och tycker därför att den är 
dålig. Detta kan även leda till en negativ uppfattning om organisationen som har sänt ut 
budskapet. Även internt är det svårt att få förståelse för varför rekryteringsreklamen ser ut 
som den gör. Det beror, enligt Annika Ivner, på att det saknas insikt bland de anställda i 
vad som väcker unga människors intresse.  

Försvarsmakten har dessutom upptäckt att de har ett lågt internt förtroende på vissa 
punkter. Detta är ett problem då de till följd av detta inte kan kommunicera utåt att alla är 
nöjda på arbetsplatsen när verkligheten inte ser ut på det sättet. För att förändra detta har 
personalstaben tagit fram en strategi där en del av den innebär att skapa flera ambassadörer 
med syftet för att öka den interna stoltheten. Genom att påverka vissa områden så är 
förhoppningen att stoltheten skall spegla över på den externa sidan. I deras externa 
kommunikation kan man också se hur de uttrycker stolthet över insatser som 
Försvarsmakten har genomfört och över vad enskilda personer åstadkommit inom och för 
organisationen. Även detta kan syfta till att öka den interna stoltheten. Utöver 
ambassadörer och kommunikation i externa kanaler producerar Försvarsmakten en 
personaltidning med nio nummer per år som når alla anställda inom organisationen. 
 
5.1.2 Analys 
Definition	  och	  uppfattning	  
I det här fallet blir Pfeffer och Salanciks (1978:194) påstående om att den sociala 
acceptansen som kommer med legitimitet ibland är viktigare än ekonomisk duglighet för 
att organisationen skall överleva väldigt träffande. Eftersom Försvarsmakten är en 
regeringsstyrd myndighet är det de sjunkande förtroendet som påverkar rekryteringen och 
deras förmåga att lösa sin uppgift, i större utsträckning än ekonomin.  

Som Berg och Jonsson (1991:18) uttrycker sig är legitimitet en förutsättning för att få 
medlemmar och stöd från den allmänna opinionen. Att en organisation är beroende av sin 
omgivning leder enligt Pfeffer och Salancik (1978:43) till att samhället har kontroll över den 
och att den måste agera i förhållande till de krav som ställs. I vårt resultat kan vi se att 
Försvarsmakten själva anser att det är viktigt att verksamheten uppfattas som 
välfungerande, vilket delvis går att tolka som ett krav från samhället men också ett krav för 
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att demokratin skall vara intakt. Enligt Berg och Jonsson (1991:147) är definitionen av 
legitimitet att en organisation uppfattas som representativ, trovärdig och rättvis. I 
förhållande till Berg och Jonssons teori tolkar vi vårt resultat som att Försvarsmakten 
saknar dessa attribut då de uppfattas som irrelevant av samhället.  
 
Förmågan	  att	  uppnå	  legitimitet	  
I sin omvärldsbevakning följer Försvarsmakten påverkansfaktorer inom Sverige, så som 
miljö, politik och ekonomi vilket enligt Kotler med flera (2008:179) ingår i en organisations 
makromiljö. Den bevakning Försvarsmakten gör kan ses som en omvärldsanalys, utifrån 
hur Tench och Yeomans (2009:180) beskriver den, där de identifierar hur försvarsfrågan 
hanteras i Sverige vilket är deras viktigaste problem.  

Ett av Försvarsmaktens övergripande mål med den externa kommunikationen är att 
skapa relationer till medborgarna, något som ligger i linje med Larssons (2005:19-20) 
påstående om att vi befinner oss i en tid där organisationer använder sig av mer 
relationsskapande kommunikation med hjälp av nya kontaktformer. Enligt Maurers teori, 
som refereras i Dowling och Pfeffer (1975:123) måste en organisation rättfärdiga sin 
existens inför samhället för att uppnå legitimitet. Den rättfärdigar på det sättet även sin rätt 
att fortsätta sin verksamhet. I våra resultat ser vi hur Försvarsmakten inte anser sig behöva 
rättfärdiga sin existens men däremot förklara den. Det gör att resultat och teori inte riktigt 
överensstämmer, vilket går att tolka på olika sätt. Antingen som att organisationen aldrig 
kan bli legitim eller som att den, i egenskap av att vara en myndighet, inte behöver 
rättfärdiga sig för att få legitimitet. Pfeffer och Salancik (1978:12-13) beskriver det som att 
en organisation kan vara isolerad från ett visst scenario och därför inte påverkas. 
Försvarsmakten uttrycker att de existerar till följd av regeringsbeslut, vilket är något de inte 
kan påverka. Däremot behöver de upplevas som legitima och få ett högre förtroende av 
samhället för att kunna rekrytera den mängden soldater och sjömän som behövs varje år 
för att verksamheten skall fungera.  

Meyer och Rowan (1977:349-350) uttrycker att organisationer med unika strukturer är 
mer känsliga för anklagelser om att vara onödiga och irrationella. Utifrån den teorin kan vi 
se i våra resultat att Försvarsmaktens säregna verksamhet upplevs som just onödig. Enligt 
Dowling och Pfeffers (1975:133) teori så begränsas Försvarsmakten mer av kravet på 
legitimitet än andra säregna organisationer eftersom den är så pass synlig och framträdande.  

Utifrån en hypotes av DiMaggio och Powell (1983:155) kan vi se att organisationer 
med tvetydiga och omstridda mål troligen är mer beroende av att uppfattas som legitima. 
Vi kan se ett exempel av det här eftersom Försvarsmakten upplever sig som både 
missförstådda och okända. De arbetar dessutom ständigt med att förbättra sin legitimitet 
och att öka förtroendet för den militära förmågan.  

Enligt Pfeffer och Salancik (1978:201) måste en organisation knytas till en föreställning 
om att dess verksamhet kommer leda till socialt accepterade värden. Vilket är väldigt tydligt 
i resultaten från såväl våra intervjuer som våra textanalyser, där Försvarsmakten gång på 
gång framhäver syftet med sin verksamhet och de skillnader de gör för det svenska 
samhället och dess medborgare. De försöker bevisa sin relevans, såväl nationellt som 
internationellt. 

Peffer och Salancik (1978:196) har en teori om att en organisation kan ta steg i rätt 
riktning för att öka sin legitimitet genom att associera sig med högt värderade sociala 
normer. Enligt den teorin kan vi se hur Försvarsmakten vill associeras med medkänsla, 
osjälviskhet och handlingar för att upprätthålla mänskliga rättigheter. Författarna beskriver 
att organisationen kan anpassa sitt agerande i olika steg efter redan upprättade sociala 
värderingar och vad som anses vara legitimt. De kan även försöka ändra definitionen av 
legitimitet med hänsyn till sin egen verksamhet eller legitimera sitt agerande genom att 
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associera det med andra generellt accepterade och legitima individer eller institutioner. Det 
Pfeffer och Salancik (1978:196) beskriver som att förändra definitionen av legitimitet är 
något man kan uppfatta i resultatet eftersom Försvarsmakten själva hävdar att de inte 
måste rättfärdiga sin existens utan att de räcker med att de förklarar den. Deras externa 
kommunikation, som har stort fokus på just humanitär hjälp och att göra skillnad för 
andra, är ett sätt att associera deras verksamhet med om inte individer eller insitutioner, så 
med ageranden som är generellt accepterade.  
 
Mätbara	  mål	  
Målet med mycket av Försvarsmaktens kommunikation är att få fler positiva och kunniga 
ambassadörer som talar om verksamheten. Detta går att tolka som en version av Berg och 
Jonssons (1991:149) teori om att man kan koppla organisationen till något utanför den som 
berättigar och förklarar vad den står för och vad den gör. Däremot kan vi uppfatta att 
Försvarsmakten har en spretig bild av vad deras externa kommunikation skall åstadkomma 
och de målen de sätter upp sällan är mätbara. Vilket vi kan jämföra med Tench och 
Yeomans (2009:183) teori om SMARTa mål där Försvarsmakten missar en grundläggande 
del i hur ett mål bör vara uppbyggt för att göra någon nytta. Däremot uttrycker Tench och 
Yeomans (2009:194) att vissa mål är mer komplicerade att utvärdera, till exempel när man 
vill förändra samhällets attityder. 

5.2	  Opinionsbildning	  
5.2.1 Resultat 
Försvarsmakten anser att de kampanjer som producerats har gjort att delar av allmänheten 
som tidigare inte varit intresserade plötsligt ser organisationen som en möjlig arbetsgivare. 
Syns man så finns man och även om alla inte vill jobba inom Försvarsmakten så skapar 
deras kampanjer en debatt i samhället. Försvarsmakten får uppmärksamhet och runt om i 
olika medier diskuteras organisationens kommunikation, vilket de anser i slutändan att de 
tjänar på oavsett om det är positiva eller negativa diskussioner. Deras reklamer kan 
uppfattas både som stötande då de förminskar det som människor anser vara viktigt i sitt 
liv samtidigt som de målar upp en bild av en värld där sådana intressen eller problem 
framstår som bagateller. Som mottagare kan man känna sig påhoppad så till vida att man 
utmålas som en person som inte bryr sig, samtidigt kan en sådan känsla leda till att man 
tänker efter. Vad är viktigt, kan jag hjäpa någon annan, kan jag göra skillnad. 
 
Rekrytering	  är	  viktigt	  
Målet med alla budskap Försvarsmakten sänder ut är att främja varumärket och öka 
rekryteringen. De uttrycker att de har två olika sorters extern kommunikation och att den 
ena är reklam i rekryteringssyfte och att den andra är kommunikation i alla mediekanaler 
som syftar till att öka förtroendet för Försvarsmakten. Myndigheten skall ses som en 
attraktiv arbetsplats för soldater och sjömän och de är medvetna om att de måste beakta 
hur och vad de kommunicerar. De har därför lagt ned mycket kraft på att ta fram en tydlig 
rekryteringskommunikationsstrategi där det enkelt ska gå att se, till exempel, hur de ska tala 
till målgruppen och när målgruppen är som mest mottaglig. Dock så tror inte 
Försvarsmakten att enbart en kampanjfilm kan få en människa att söka utan att det är en 
rad händelser som leder fram till det beslutet, men att en bra kampanj kan pusha personen 
att ta det sista steget. För att ta reda på hur en kampanj togs emot av målgruppen tittar de 
på rekryteringssiffrorna direkt efter kampanjen och gör mätningar av hur många i 
målgruppen som; sett kampanjen, om de förstod den och om de förstod syftet. De 
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undersöker också om mottagarna tyckte att kampanjen var bra eller dålig och om det 
framgick att Försvarsmakten var avsändare.  

När Försvarsmakten endast rekryterade officerare kunde de inte, som Annika Ivner 
uttryckte det, styra vilka som fanns i målgruppen eftersom pliktlagen avgjorde vilka som gjorde 
lumpen. Däremot var målgruppen väldigt enkel att hitta och kommunicera med. I dagsläget 
beskriver de processen som mer komplicerad då de börjar med att först leta upp 
målgruppen för att sedan påverka dem. Sedan få dem att söka och efter de tre månaderna 
av grundläggande militär utbildning (GMU) få dem att stanna kvar inom Försvarsmakten. 
Typen av reklam är också annorlunda nu då Försvarsmakten anser att en viss typ av reklam 
lockar redan etablerade soldater medan en annan typ av reklam lockar civila till det militära 
yrket. Framförallt upptäckte de att de tidigare kampanjerna inte lockade några kvinnliga 
sökanden och till följd av det tog de fram kampanjen “Välkommen till vår verklighet” som 
hade ett öppnare och ljusare formspråk vilket skulle ge intrycket av att vara mer 
välkomnande och inkluderande. 
 
Målgrupper	  
I vår analys av deras externa kommunikation kan vi uppfatta bredden av målgrupper som 
de vänder sig till och att kommunikationen överlag vänder sig till samhället i stort. 
Däremot finns det olika nyanser som kan tolkas rikta sig mer till en av de tre målgrupper 
som Annika Ivner beskriver som deras huvudsakliga. Dessa har Försvarsmakten, i 
samband med en byrå som genomför målgruppsundersökningar, identifierat som mest 
intressanta. De tre olika grupperna är Spänningssökare, vilken till största del består av män i 
åldrarna 18-25 som vill ha en utmaning och är ute efter äventyr. Samhällsengagerade är den 
andra gruppen som består av människor som vill göra något mer och bidra till samhället. 
Den sträcker sig från åldrarna 18-27, vilket är något äldre och den består till större del av 
kvinnor. Den sista gruppen, Prestationsinriktade, är den målgrupp försvarsmakten vill nå med 
sitt erbjudande om att vara deltidssoldat. De som ingår i gruppen är oftast högutbildade 
personer som vill utöka sitt CV eller sitt liv i stort med något annorlunda. Även i den 
gruppen tror Försvarsmakten att det finns många kvinnor. I utformandet av sina 
budskapsmeddelanden ligger mycket fokus på vilken målgrupp de vill nå och de strävar 
efter att i text och bild representera samhället i stort med en blandning av kön, ålder och 
etnicitet. Detta är något vi saknar i deras externa kommunikation, hur den faktiskt ser ut. I 
stora drag presenterar faktiska kommunikationen vita män mellan 20 och 60 år. Under den 
period vi analyserade deras externa kommunikation missade de helt att ge en representativ 
bild av samhället, då vi inte såg en enda kvinna eller person med annan etnicitet i uniform 
eller i en militär roll.  
  
Kanaler	  

“Jag vill ju gärna att all kommunikation oaktat om det är rekryteringskommunikationen, som 
benämns kampanj, eller den externa kommunikationen använder sig av integrerad kommunikation 
så att vi använder oss av alla tillgängliga kanaler.” Erik Lagersten, Informationsdirektör 

Det är mottagaren själv som ska bestämma hur den vill konsumera Försvarsmakten. 
Myndigheten i sig ser det endast som sin uppgift att informera och av den anledningen 
använder sig de sig av alla tillgängliga kanaler, både traditionella och digitala medier. Det 
som myndigheten ser som den viktigaste kommunikationskanalen är dock goda 
ambassadörer som talar om Försvarsmakten. Om inte positivt så i alla fall med en kunskap 
som gör budskapet tydligt. Deras långsiktiga mål med integrerad kommunikation är att få 
så många goda ambassadörer som möjligt och även få medarbetarna själva att berätta om 
sitt yrke. Deras kommunikation på myndighetswebbplatsen, som länkats till Twitter, är 



 
 

Den pålitliga myndigheten – En studie om Försvarsmaktens  
externa kommunikation och arbete kring att erhålla förtroende 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 31 

oftast skriven ur ett utifrånperspektiv. Som om att det är en utomstående person som 
berättar om verksamheten i positiva ordalag. Det kan vara ett sätt att ge sken av goda 
ambassadörer.  
 
Proaktivitet	  och	  reaktivitet	  
Försvarsmakten beskriver sin kommunikation i två processer, en händelsestyrd och en 
planerad. Organisationen är i överlag väldigt händelsestyrd och kopplad till förändringar 
och händelser i såväl världen som i den egna myndigheten. Om Försvarsmakten upplever 
att det målats upp en felaktig bild av en händelse i pressen så bedrivs det reaktiva åtgärder 
för att parera dessa påståenden och förmedla en mer korrekt bild. Den planerade 
kommunikationen är något som de vill ägna sig mer åt. Försvarsmakten vill via 
kommunikation uppnå sitt uttalade mål om att göra en positionsförflyttning av 
myndigheten. 
 
Strategi	  
Grundstrategin kring kampanjerna, som syftar till att rekrytera soldater och sjömän, har 
varit “Välkommen till vår verklighet”. Även om det inte stått med som övergripande 
budskap i alla kampanjer har det alltid funnits med någonstans i kommunikationen, ibland 
iform av “det här är vår verklighet”. Grunden för deras externa kommunikation har varit 
att få folk att tänka efter och kring dessa förutsättningar har de byggt sina kampanjer. Detta 
är något vi känner igen ifrån deras reklam där verkligheten beskrivs som väldigt orolig och 
krigshärjad. Även i sin kommunikation på sociala medier beskriver de frekvent hur deras 
verklighet ser ut och hur världen ser ut där de behövs. Detta tolkar vi både som att de 
faktiskt arbetar med integrerad kommunikation, som tidigare nämnts, men även att de 
genom denna verklighetsbeskrivning vill öppna ögonen på människor och få dem att tänka 
till. Även om kampanjerna inte alltid har lett enbart till positiva reaktioner har det oftast lett 
till allmänna diskussioner. Informationsdirektören Erik Lagersten uttrycker att han inte har 
några problem med att det finns negativa åsikter kring Försvarsmakten och dess 
kommunikation, för så länge det finns åsikter är det något positivt. Problemet för en 
organisation som Försvarsmakten är när det finns för många som inte har någon åsikt alls. 
Utöver det hävdar Erik Lagersten att den här sortens fråga behöver en polariserad 
diskussion för att väcka allmänhetens intresse. 
 
Förutsättningarna	  och	  rekrytering	  	  
I och med att Försvarsmakten är en myndighet så får de egentligen inte marknadsföra sig 
själva och den enda anledningen till att de kan kommunicera på detta vis beror på det 
rekryteringskrav som finns från regeringen. Samtidigt uttrycker de att allting de gör utgår 
ifrån deras varumärkesperspektiv och den bild de vill visa av Försvarsmakten. Detta leder 
ju oundvikligen till att de marknadsför sig, även om det huvudsakliga målet är rekrytering.  

“Men man kan ju inte ha en sorts kommunikation om varumärket och sen en annan när man ska 
sälja sin produkt. Det måste ju hänga ihop” Annika Ivner, Projektledare för marknadsföringen  

De uttrycker att all externa kommunikationen syftar till att stärka tilltron till den militära 
förmågan medan kampanjerna också går ut på att öka rekryteringen. Det är väldigt tydligt 
att de utöver rekryteringskommunikationen också marknadsför sig själva. De uttrycker att 
deras marknadsföring, framförallt den som sker utomhus, är väldigt bred och riktar sig till 
den stora massan för att alla ska kunna se att de rekryterar just nu. Det är ett medvetet 
strategiskt beslut att deras marknadsföring ska uppmärksammas även av folk som inte ingår 
i den direkta målgruppen, så som föräldrar och lärare. Uppbyggnaden av deras reklam i 
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samband med den strategi de uttrycker kan syfta till att förändra attityden hos den stora 
massan för att på så sätt kunna rekrytera hos en mindre grupp. De upplever att de lyckats 
förändra, framförallt yngre människors bild av organisationen 
 
Kommunikation	  mot	  intressenter	  
För att nå deras viktigaste målgrupp, unga människor, ser Försvarsmakten de digitala 
medierna som mest effektiva. När det gäller kommunikation med media och journalister 
använder sig Försvarsmaktens pressekreterare av den egna myndighetswebbplatsen. Där 
publicerar han text kring en händelse och om han tror att den drar till sig mycket 
uppmärksamhet kontaktar han även TT och meddelar att om intresse finns kan 
journalisterna höra av sig. Ett regelrätt pressmeddelande på webbplatsen Mynewsdesk 
skickas endast ut om Försvarsmakten vill bjuda in till pressmöte. 
 
Respons	  på	  tidigare	  kampanjer	  
Försvarsmakten anser själva att de har fått mycket bra respons på sina senaste kampanjer 
sett till antal ansökningar. Kampanjerna syftade till att vara tankeväckare och istället för att, 
som i tidigare kampanjer, utgå från ett inriktat individperspektiv så började de ifrågasätta 
allmänhetens åsikter och handlingar. Det började med kampanjen Vem bryr sig? som satte 
grunden för nästkommande kampanjer, Det löser sig, Vad håller du på med? och Det är mycket 
nu. Alla har som huvudsyfte att få folk att tänka till vad som är viktigt, om man kan göra 
något och agera i enlighet med det. Utöver antalet ansökningar har även vissa kampanjer 
lett till stora samhällsdebatter. Framförallt Vad håller du på med? som ledde till att delar av 
samhället kände sig påhoppade. Det blev stora reaktioner på denna kampanj då den var 
utformad på ett sätt som förlöjligade “i-landsproblem” i jämförelse med den hårda 
verkligheten. Vissa grupper i samhället tyckte att Försvarsmakten inte hade någon rätt att 
bestämma vad som var viktigt eller inte. Trots att många tog illa upp så resulterade ändå 
kampanjen i en omfattande debatt vilket Försvarsmakten ansåg gynna organisationen i 
slutändan. 
 
5.2.2 Analys 
Stöd	  och	  rekrytering	  
I sin strävan att öka antalet rekryteringar samt tilltro till verksamheten och den militära 
förmågan anser Försvarsmakten att de måste utgå ifrån att förändra samhällets attityder 
gentemot organisationen och vända den nedåtgående trenden. Berg och Jonsson 
(1991:236) uttrycker att syftet med opinionsbildande kommunikation är att skapa ett 
folkligt brett stöd för ens idéer och åsikter vilket i det här fallet kan tolkas som 
verksamheten och vad den har för mål. Detta stöd skall sedan leda till ett förändrat 
beteende eller livsmönster vilket Försvarsmakten tydligt framhåller att de vill uppnå. 
Dahlén och Lange (2009:440) beskriver den största skillnaden mellan vanlig 
marknadskommunikation och opinionsbildning som vilket sorts beteende man vill påverka. 
När det gäller komplexa och djupt inrotade beteende eller attityder, och framförallt sådant 
som målgruppen har lite intresse i eller en negativ attityd till från början, är all 
kommunikation opinionsbildande enligt Dahlén och Lange (2009:440). 
 
Rätt	  budskap	  i	  flera	  kanaler	  
Enligt McCombs (2006:24) är det första steget för att bilda en allmän opinion att placera 
ämnet på allmänhetens dagordning. Det utmärkande tillvägagångssättet, enligt Petersson 
(2010:22), är att använda flertalet kanaler samtidigt. Utifrån det kan vi se hur 
Försvarsmakten, av de anledningarna, sänder ut budskap i så många mediekanaler som 
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möjligt. De är tydliga med att informera och har kunskap om hur de ska gå tillväga för att 
nyhetsmedierna ska nappa på ämnet och rapportera om dem.  

Dahlén och Lange (2009:449) beskriver förutsättningarna för att ett budskap tas emot 
på rätt sätt av målgruppen är att målgruppen kan; identifiera sig med det, att 
konsekvenserna som finns är tydliga och hur man går till väga för att reagera på kampanjen. 
Slutligen är det viktigt att finna rätt motivation för att målgruppen ska vilja förändras. 
Utifrån den teorin kan vi se att Försvarsmakten i sin kommunikation, framförallt i 
kampanjerna, arbetar med tydliga konsekvenser av vad som sker om ingen agerar och även 
hur man som mottagare skall gå tillväga för att göra skillnad. Däremot uttalar de sig om att 
människor som ligger utanför målgruppen inte kan identifiera sig med kampanjerna och 
därför uppfattar dem som dåliga. Detta kan härledas till både Svenssons (1988:23) teori om 
att kommunikationen lyckas bättre om sändare och mottagare har samma referensramar, 
eller som Wiio (1973:96-115) uttrycker det att budskapet förkastas om gemensamma 
referensramar saknas eller om avsändare inte anses trovärdig. Det går även koppla till Wiios 
(1973:61) uttalande om att en individs normsystem påverkar hur den tar emot ett budskap 
och vad individen anser är rätt att säga och göra.  

För att motivera målgruppen försöker Försvarsmakten spela på människors medkänsla, 
däremot kan det vara svårt som mottagare att identifiera sig med de budskap som 
kampanjen Det är mycket nu faktiskt går ut på. Enligt Berg och Jonsson (1991:271) är det 
viktigt att frågorna upplevs tillgängliga och tilltalande för allmänheten och beslutsfattare när 
de är av en komplicerad natur. Försvarsmaktens verksamhet kan ses som av komplicerad 
natur då de har ett stort förtroendeproblem och allmänheten anser dem vara irrelevanta. 
Det är därför, enligt teorin, extra viktigt för dem att deras kommunikation upplevs som 
tillgänglig och tilltalande vilket är svårt att avgöra om de uppnår. I och med att de 
kommunicerar i så många kanaler, många av dem där det finns möjlighet för utomstående 
att kommentera deras budskap och komma med frågor, så kan de ses som tillgängliga. 
Huruvida deras frågor upplevs tilltalande avgörs av varje enskild individ, enligt Svensson 
(1988:22) och vi kan se utifrån våra resultat från intervjuerna att de får både positiva och 
negativa reaktioner på de budskap de kommunicerar. 

I enlighet med Tench och Yeomans (2009:188) teori om strategi och taktik, som ingår i 
den strategiska arbetsprocessen, ser vi tecken på att Försvarsmakten har haft en tydlig 
strategi kring hur de skulle kommunicera. Framförallt i kampanjerna med budskapet 
Välkommen till vår verklighet, den strategin har sedan följts upp, med hjälp av enhetlig taktik, 
av en rad kampanjer på samma tema.  

För att ett budskap ska nå fram är det viktigt att förstå målgruppens tidigare attityd till 
ämnet för att kunna möta dem på rätt sätt skriver Dahlén och Lange (2009:448). 
Försvarsmakten uttrycker sig väldigt noga med sina undersökningar kring vad allmänheten 
anser om dem och de borde ha en tydlig bild av vad målgruppen anser om deras 
verksamhet. Om de sedan kan möta dem på rätt sätt är svårt att avgöra vilket stämmer 
överens med Thunberg, med flera (1979:67) som hävdar att man inte helt kan kontrollera 
eller förutsätta hur samspelet kommer gå mellan sändare och mottagare.  
 
Skrämseltaktik	  
Dahlén och Lange (2009:453-454) uttrycker att det finns ett antal fallgropar man ofta 
hamnar i när man arbetar med opinionsbildning. Utifrån våra resultat kan vi se att 
Försvarsmakten är medvetna om att en förändring tar tid. Däremot kan vi uppfatta en 
överskattning av målgruppens bearbetningsförmåga när det gäller deras senaste kampanj 
Det är mycket nu. Där vill de att mottagaren ska läsa budskapet, ta till sig det och sedan tänka 
efter hur livet ser ut och vad som skulle kunna förändras för att hjälpa andra och göra 
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skillnad. I denna kampanj kan man ana en del av det som Dahlén och Lange kallar för 
skrämseltaktik när Försvarsmakten målar upp en bild av världen och uttrycker att detta är 
vad som sker medan mottagaren till exempel letar efter korsord i tidningen. Det 
underliggande budskapet tolkar vi som att det här kommer att fortsätta så länge du inte gör 
något åt det. Enligt Dahlén och Lange (2009:445) kan skrämseltaktik även delas in efter 
stark eller svag rädsla och utformningen på Försvarsmaktens kommunikation i kampanjen 
tyder på stark rädsla. Detta eftersom den fokuserar på den lösning som finns på problemet 
och att mottagarens agerande påverkar någon annan, vilket underlättar för att mottagaren 
inte ska stöta ifrån sig budskapet. Det kampanjerna åstadkommer är vad Jansson (2004:30) 
kallar för tid-rum-komprimering så informationen som förmedlas gör det på ett känsloladdat 
sätt där mottagaren kan göra jämförelser mellan sin egen verklighet och den värld som 
finns utanför.  

De debatter som tagit fart efter Försvarsmaktens kampanjer är svåra att styra och som 
Berg och Jonsson (1991:271) uttrycker det så är det viktigt att förhålla sig till de vändningar 
diskussionen tar. Försvarsmakten anser att debatterna är bra för organisationen och att det 
är viktigt att de är polariserade. De ser inga problem med att det är både positiva och 
negativa åsikter som kommer fram så länge verksamheten är på allmänhetens dagordning.  

5.3	  Varumärkespositionering	  
5.3.1 Resultat 
Position	  och	  konkurrens	  
En viktig fråga som diskuteras på Försvarsmakten är positioneringen gentemot deras 
konkurrenter på arbetsmarknaden. Något som kommer vara nästa och nästkommande 
årets största och viktigaste fråga. I dagsläget uppfattar de att de ingår i ett 
myndighetskluster som arbetar med säkerhet. Försvarsmakten uttrycker att de nu står inför 
tre val om hur de ska positionera sig. Det första alternativet är att stå kvar i 
myndighetsklustret och konkurrera med de andra säkerhetsmyndigheterna. Det andra 
alternativet är att de, tack vare sin storlek, omfamnar de andra myndigheterna och på så sätt 
delar på den personal som de behöver rekrytera. Det tredje och sista alternativet är att helt 
byta plats på marknaden och skaffa sig en unik position som allmänheten kan förhålla sig 
till.  

Försvarsmakten ser Polisen som en närliggande framgångsrik konkurrent då de båda är 
ute efter ungefär samma målgrupp av unga människor. Polisen har lyckats bättre med att 
stärka sitt varumärke och med att skapa en bild av att vara ett mycket intressant yrke. Detta 
tror Försvarsmakten beror på att deras yrkeskategori syns mer på daglig basis i 
allmänhetens liv och alla vet vad en polis gör i sitt yrkesutövande. Utöver Polisen är alla 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden i något mått konkurrenter till 
Försvarsmakten.  

Det finns ingen av Försvarsmaktens närmsta konkurrenter som marknadsför sig så 
aggressivt som Försvarsmakten gör baserat på rekrytering. Eftersom Försvarsmakten inom 
en viss typ av kategori är ett starkt varumärke så finns det myndigheter och organisationer 
som positionerar sig i närheten av och vill profilera sig i likhet med dem. 
 
Värdeord	  som	  avsändare	  
Det är viktigt för Försvarsmakten att ha en tydlig avsändare till allt de gör, särskilt då det 
finns många andra som anspelar på det militära. Annika Ivner tar tävlingen Tough Viking 
som exempel där de inte alls var inblandad men ansågs ändå av allmänheten som en av 
huvudsponsorerna. Försvarsmakten är tydliga med vem som är avsändaren i sina budskap 
och arbetar med sin logga i all kommunikation. Dock så anser Ivner att logotypen inte är 
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gjord för att synas i sådana sammanhang som marknadsföringssyften då den har en tunn 
text och är utformad på ett sätt som gör det svårt att disponera texten mot ytan.  

Många har börjat ta efter Försvarsmaktens typsnitt som de har använt sig av under en 
mycket lång tid. Utöver det ser inte Annika Ivner att de har några särskilda kommunikativa 
attribut förutom logotypen. Däremot uttrycker hon att de alltid försöker kommunicera sina 
värdeord när de förmedlar budskap. Framförallt gemenskap är ett viktigt begrepp.  

“Gemenskap istället för tidigare då man kanske visade den ensamma soldaten. Nu ska vi istället gå 
mot att vi visar gruppen, och att det är en del att vara med i gemenskapen” Annika Ivner, 
Projektledare för marknadsföringen 

Detta är något som syns tydligt i deras externa kommunikation på sociala medier där 
budskapen oftast är skrivna, antingen utifrån ett vi/oss-perspektiv eller med fokus på att 
något sker i samband med andra personer. Bilderna som visar soldater i tjänst innehåller 
sällan eller aldrig en ensam soldat. Försvarsmaktens övergripande värdeord, som vi kan 
hitta på deras myndighetswebbplats (www.forsvarsmakten.se) är öppenhet, resultat och 
ansvar. Dessa begrepp är något vi ser speglas tydligt i deras externa kommunikation där de 
med öppenhet beskriver verksamheten och att de med öppenhet går in i nya 
arbetsuppgifter. Resultat och ansvar uttrycks genom att de tar sitt ansvar för både Sveriges 
och världens medborgare och att de alltid arbetar för att uppnå resultat, och att de faktiskt 
har uppnått resultat med sin verksamhet.  
 
Positionering	  av	  verksamheten	  

“Vi jobbar med varumärke, roller och relationer. För gör vi inte det kommer folk uppfattas oss 
som gamla och sunkiga. Vi vill visa att vi är en modern arbetsgivare och visa att det här kan vi 
erbjuda”. Philip Simon, Pressekreterare och chef för mediesektionen 

Försvarsmakten vill vara ett alternativ även för de civila yrkena, exempelvis för jurister och 
grafiska kommunikatörer, och de arbetar mycket mot arbetsförmedlingen för att tydligt 
visa att de är en aktör på arbetsmarknaden. I sin kommunikation kan man se hur de delvis 
vill visa att ett yrke inom Försvarsmakten kan liknas med vilket yrke som helst, att det finns 
en enorm bredd av yrkesområden och att arbetet inte utesluter möjlighet till ett liv utanför 
yrket. Den sista är något som Annika Ivner upplever som en vanlig förutfattad mening. 

De visar genom olika budskap i sin kommunikation att en soldat är som vilken 
människa som helst. Samtidigt trycker de lite extra på att man inom detta yrke faktiskt kan 
göra skillnad på ett sätt som kanske inte går i ett “vanligt” yrke och att den stolthet man 
kan känna över sin insats är svårt att hitta någon annanstans. De försöker visa i sin 
kommunikation att de tar klivet ut som en modern organisation genom att medverka vid 
event där deras målgrupper finns, men där de själva inte har en given plats. Genom att 
påverka och förflytta, framförallt ungas, åsikter om Försvarsmakten ser myndigheten att 
det har bidragit till att kvinnors uppfattning om myndigheten har förändrats från att inte 
vara ett valbart alternativ till att vara en möjlig arbetsplats. Detta är ett specifikt mål som 
Försvarsmakten uttrycker att de har och som de känner att de har åstadkommit. Intresset 
har ökat bland kvinnor men det finns fortfarande stora mål att rekrytera fler kvinnor, trots 
detta har Försvarsmakten en överlag mansfokuserad extern kommunikation. Av våra 15 
analysenheter med text och bild är det nästintill enbart fokus på män. Det är män som 
genomför en uppgift eller har nått ett resultat. På bilderna, där människor finns med, är det 
bara män och endast en gång nämns en kvinnlig prestation. Dock är delar av 
kommunikationen könsneutral.  
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Positionering	  inför	  framtiden	  
Fram tills nu har myndigheten valt att kommunicera Försvarsmakten i alla sina budskap och 
med det tydligt menat just den här myndigheten. Däremot, från och med 2014, kommer de 
istället att inkludera alla de myndigheter som går under begreppet Försvar. Den 
förflyttningen väljer Försvarsmakten att göra eftersom de anser att frågan om 
Försvarsmakten är en angelägenhet för hela nationen. Det blir många fler aktörer som 
ingår under det stora begreppet Försvar och strategin är att kunna fånga intresset hos en 
större grupp människor och förklara de stora frågorna om vikten av demokrati och 
liknande. Det ska vara som en kedja av information där den blir mer och mer konkret ju 
närmare beslutet man kommer och innan man tar anställning inom Försvaret ska det vara 
tydligt och klart att det är ju Försvarsmakten som söker folk och ingen av de andra 
myndigheterna. 
 
5.3.2 Analys 
En	  organisation	  som	  gör	  skillnad	  
Enligt Dahlén och Lange (2009:275) ska en organisation positionera sitt varumärke på 
marknaden i de luckor som konkurrenterna lämnar. Det innebär enligt Berg och Jonsson 
(1991:245) att organisationen försöker placera sig och det egna varumärket i allmänhetens 
och målgruppens medvetande. I förhållande till Polisen och andra säkerhetsmyndigheter 
försöker Försvarsmakten urskilja sig med sitt arbetsgivarlöfte, och utifrån deras externa 
kommunikation kan vi se att de positionerar sig som organisationen som gör skillnad. Detta går 
även att tolka som Försvarsmaktens relativa position utifrån Dahlén och Langes (2009:280) 
teori om att relativa positioner är en organisations sätt att särskilja sig från konkurrenter.  

Försvarsmakten har som mål att visa att de är en modern arbetsgivare som vilken som 
helst och konkretiserar detta genom att kommunicera en normaliserande bild av 
organisationen i alla sina kanaler. Detta är hur Dahlén och Lange (2009: 273) uttrycker att 
man bör arbeta för att bygga upp ett varumärke. Dahlén och Lange skriver även att det är 
viktigt att organisationen vet vilken position som är gångbar i längden. Denna positionering 
har Försvarsmakten börjat fundera på och de uttrycker att det kommer ske förändringar 
från hur de positionerar sig idag och att deras absoluta position, som Dahlén och Lange 
(2009:280) beskriver det, kommer att flyttas.  

Genom att verka i sådana forum där målgrupper som ursprungligen kanske inte har 
något intresse i Försvarsmakten känner sig trygga kan Försvarsmakten väcka, vad Tench 
och Yeomans (2009:153-154) kallar för, passiva publics. På så sätt får individer upp ögonen 
för verksamheten och kan se det som en möjlig arbetsgivare. 
 
Taktisk	  positionering	  
En taktisk positionering är konkreta beslut som styr hur en organisation ska kommunicera 
med sina målgrupper, enligt Dahlén & Lange, (2009:317). Ur vårt resultat kan vi se att 
Försvarsmaken har en tydlig taktisk positionering där de är noga med att ha en tydlig 
avsändare i alla sina kampanjer i form av logotyp och slogans. De har även värdeord som 
de vill integrera i all kommunikation för att förtydliga organisationen. Det Försvarsmakten 
framhäver mest är att de vill visa upp en bild av gemenskap inom organisationen, men 
deras tre andra värdeord; öppenhet, resultat och ansvar, speglas också tydligt i den externa 
kommunikationen. Vilket enligt Lagergren (1998:233) bildar en organisations unika 
position. Dahlén och Lange (2009:317) uttrycker att dessa taktiska element leder till hög 
kännedom, tydlighet och gillande av varumärket. Försvarsmakten upplever dock att deras 
typsnitt, som har varit mycket särskiljande för dem, börjar användas av flera andra 
organisationer och de måste därför arbeta extra hårt med sina andra element för att inte 
blandas ihop med konkurrenter eller evenemang som vill uppfattas som en del av deras 
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varumärke. Detta är viktigt, enligt Dahlén och Lange, eftersom konsumenterna, eller i detta 
fall målgrupperna, måste kunna komma ihåg och koppla ihop varumärke med logotyp, 
slogans och hur märket är förpackat rent grafiskt.  
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6.	  SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi börja med att presentera svaren på våra frågeställningar innan vi 
går in på syftet. 

6.1	  Vilket	  behov	  har	  Försvarsmakten	  av	  att	  samhället	  har	  förtroende	  för	  dem? 
Försvarsmakten anser att deras verksamhet är en fråga för hela nationen och att samhället 
bör ha samma förtroende för dem som för polis och rättsväsende eftersom de skall fungera 
som ett säkerhetspolitiskt instrument. De upplever att de anses vara irrelevanta och på så 
sätt saknar förtroende hos allmänheten, något som direkt är kopplat till legitimitet. För att 
uppnå de krav som regeringen ställer på myndigheten behöver Försvarsmakten rekrytera 
mellan fyra till fem tusen soldater och sjömän varje år. För att kunna göra detta behövs ett 
allmänt förtroende för och en kunskap kring verksamheten för att medborgarna skall känna 
sig lockade att söka. Utan kunskapen om vad de gör kan inte medborgarna se någon 
relevans i att myndigheten existerar. De anses dessutom som icke-legitim i sitt sätt att 
använda samhällets resurser och tappar på så sätt samhällets förtroende.  

6.2	  Hur	  arbetar	  Försvarsmakten	  med	  att	  förändra	  samhällets	  bild	  av	  myndigheten? 
För att förändra den rådande bild som finns av Försvarsmakten arbetar de mycket med 
opinionsbildning och varumärkespositionering, främst i form av att påverka människors 
tankesätt och att porträttera en förmånlig bild av myndigheten. Detta sker i såväl etermedia 
som nyare digitala medier och de strävar efter att all kommunikation skall vara integrerad 
och nå så många människor som möjligt.  

De arbetar efter devisen, syns man så finns man och även om deras kampanjer inte alltid 
tagits emot positivt av samhället i stort så har de skapat debatter som har lett till att 
Försvarsmakten funnits med på mediernas agenda under en längre tid. Deras kampanjer 
ska också rikta sig till människor som inte ingår i deras direkta rekryteringsmålgrupper för 
att på så sätt kunna påverka attityderna hos den stora massan, vilket ses som 
opinionsbildning. 

De upplever att de är okända som arbetsgivare och att få människor vet vad 
verksamheten går ut på i dagsläget. De försöker därför arbeta tydligt i olika medier med att 
förklara sin roll i samhället och på vilket sätt de gör skillnad för medborgarna i Sverige och 
andra delar av världen. De visar upp en bild av att deras arbete internationellt speglas 
positivt tillbaka på Sverige som land och att de har kapacitet och förmågan att hjälpa till i 
många olika situationer. För att ses som en möjlig arbetsgivare vill de framhäva sin militära 
förmåga genom att uttrycka kompetens och rutin inom organisationen och att de uppnår 
resultat med sin verksamhet. De försöker även ge en bild av att du som anställd får en 
givande tjänst där du varje dag får göra skillnad för andra och känna stolthet över vad du 
gör. 

De vill arbeta med att skapa goda relationer till allmänheten för att på så sätt visa 
kopplingen mellan medborgarna och myndigheten. Detta sker bland annat genom event 
där allmänheten får träffa och prata med människor i uniform för att få se människan 
bakom soldaten. Även i sin externa kommunikation, framförallt i digitala medier, 
presenteras en normaliserande bild av såväl yrket som soldaterna själva. Utifrån sina 
konton på de sociala medierna, Twitter och Facebook, ges möjlighet till dialog mellan 
myndigheten och medborgarna, vilket skall gynna relationsskapandet. De vill i sina 
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kampanjer få samhället att reagera genom att tänka efter kring vad som är viktigt och att 
man som enskild person kan göra skillnad och hjälpa till. De ifrågasätter mottagaren av 
budskapet vilket även det syftar till relationsskapande då allmänheten ska känna en direkt 
kontakt med Försvarsmakten. Samtidigt ska de få upp ögonen för att myndigheten vill 
hjälpa människor, vilket förhoppningsvis skall leda till ett högre förtroende för 
myndigheten men även att mottagaren själv vill göra skillnad och därför känner 
samhörighet. För att förändra bilden är Försvarsmakten noga med att öppet och 
konsekvent rapportera om det som händer inom och kring organisationen. De ser detta 
som ett sätt att öka förtroendet och visa upp en tydlig bild över hur verksamheten går till. 
Både i sociala medier, på sin myndighetswebbplats och i kampanjer berättar de om vad de 
står för och vad de åstadkommer. De presenterar såväl negativa som positiva händelser för 
att mottagarna skall känna ett förtroende för dem till följd av deras ärlighet.  

Goda ambassadörer anser Försvarsmakten vara nyckeln till ett högre förtroende, vilket 
den integrerade kommunikationen syftar till att skapa. Det bästa för Försvarsmakten vore 
om utomstående ambassadörer talade om organisationen på ett kunnigt sätt för att den då 
skulle framstå som en attraktiv arbetsplats. Det är även av stor vikt att de som faktiskt 
arbetar inom myndigheten kommunicerar kring sitt yrke. Det är en spegel av den vardagen 
som ingår i ens liv som soldat. Av den anledningen uppmuntrar Försvarsmakten sina 
anställda till att blogga om sin vardag och att skriva om Försvarsmakten på sociala medier.  

I sin externa kommunikation vill de positionera sig som den organisation som gör 
skillnad och som en organisation där gemenskap är viktig. De använder oftast ett “vi” eller 
“oss”-perspektiv i sina budskap och poängterar att tillsammans kan man uppnå resultat.  

6.3	  Hur	  arbetar	  Försvarsmakten	  för	  att	  påverka	  samhällets	  bild	  av	  omvärlden? 
Försvarsmakten uttrycker i sin externa kommunikation att det finns en omvärld som 
befinner sig i kris. De målar upp bilder av svåra situationer och scenarion runt om i världen 
där människor är i behov av humanitär hjälp, bistånd och fredsbevarande styrkor. De 
förminskar de problem som vi kanske anser oss ha i Sverige och jämför dem med en 
svårare vardag som människor upplever dagligen i vår omvärld. Försvarsmakten väljer även 
att ifrågasätta samhället och påstå att det finns en nonchalans kring sådant som inte rör 
Sverige eller den enskilda personen. På så sätt vill de påverka samhällets uppfattning av sig 
själva och av omvärlden.  

6.4	  Studiens	  syfte 
Utifrån dessa tre frågeställningar har vi fått svaret på vårt syfte, Hur arbetar Försvarsmakten 
med extern kommunikation för att öka förtroendet för myndigheten? De arbetar i alla kanaler med 
integrerad kommunikation i syfte att skapa goda ambassadörer som skall kommunicera 
förtroendeingivande om myndigheten från ett utifrånperspektiv. De arbetar mycket med att 
skapa kopplingar mellan medborgarna och myndigheten för att på så sätt få goda relationer 
och ett ökat förtroende. Detta sker både genom direkt dialog i form av event eller sociala 
medier men även genom att man som medborgare skall känna igen sig i Försvarsmaktens 
grundbudskap i deras kampanjer, som är att göra skillnad för någon annan än sig själv.  

Försvarsmakten ser det som sin uppgift att informera om verksamheten och på så sätt 
också skapa en förståelse för vad de gör. De strävar efter att uppfattas som relevanta för 
medborgarna och kommunicerar sin relevans genom att beskriva en omvärld där de 
behövs, och att de med sin rutin och kapacitet har förmågan att göra skillnad i liknande 
situationer.  
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7.	  SLUTDISKUSSION	   
Studien bygger på tre informantintervjuer med personer anställda på Försvarsmaktens 
informationsstab och kvalitativa text- och bildanalys av 15 analysenheter bestående av 
kommunikation från Försvarsmaktens externa kommunikation. Vi valde att utgå ifrån 
begreppen legitimitet, opinionsbildning och varumärkespositionering när vi genomförde 
denna fallstudie av Försvarsmaktens externa kommunikation. Det vi har kommit fram till, 
utifrån syftet Hur arbetar Försvarsmakten med sin externa kommunikation för att öka förtroendet för 
myndigheten? är att Försvarsmakten arbetar brett i många kanaler för att påverka samhället i 
stort, förklara sin existens och förtydliga sin relevans i olika situationer. Detta med syftet att 
öka sina möjligheter till rekrytering bland målgrupperna.  

Begreppen existens och relevans blir intressanta då de som myndighet faktiskt inte är 
ansvariga för sin egen existens. Detta gör legitimitetsfrågan till en annan än när man 
undersöker en vanlig organisation. Vi kan se i våra resultat att Försvarsmakten 
kommunikationsmässigt allt som oftast följer de råd som teorierna inom legitimitet, 
opinionsbildning och varumärkespositionering ger. Däremot finns det sådant som de i 
egenskap av att vara en myndighet inte kan genomföra. Delvis för att de har krav och 
regler på sig, och för att de inte har samma möjlighet till förändring som de flesta vanliga 
organisationerna har. Detta har gjort denna undersökning mer komplicerad men vi anser 
att det är ett väldigt intressant ämne och ett viktigt ämne att även forska vidare kring.  

Att de arbetar mycket med att uppfattas som legitima är något som stämde överens 
med vår förförståelse om Försvarsmakten. Dock var det aningen förvånande att de faktiskt 
arbetat så nära de kommunikativa teorier som finns inom ämnet i några år, och ändå så 
upplevs deras situation som nästintill oförändrad.  

Med sitt fokus på att vara myndigheten som gör skillnad och som erbjuder sina 
anställda att göra skillnad har de en enorm konkurrens av alla hjälporganisationer som 
faktiskt erbjuder samma “belöning” utan att kopplas samman med vapen och strid. Dessa 
konkurrenter nämns inte under våra intervjuer vilket vi anser tyder på ett bristfälligt arbete 
gentemot dem. Vi tror att det finns många som vill göra något för andra människor men 
som inte ser syftet med stridande styrkor och därför väljer att gå en annan väg. 
 
Problem	  under	  vägen 
I början av vårt uppsatsarbete planerade vi att, utöver vår tre kontakter på Försvarsmaktens 
informationsstab, även intervjua projektledare och formgivare på Försvarsmaktens 
reklambyrå DDB. Inriktningen var då att se hur deras kommunikation gick från tanke till 
färdig produkt, hur arbetssättet gick och hur man resonerade kring detta för att få fram sitt 
faktiska budskap. Dessa intervjuer gick dock i stöpet då denna byrås arbetssätt begränsade 
dem från att genomföra någon intervju med oss. Ett problem som var omöjligt att komma 
runt då det slutligen handlade om vem som skulle debiteras för den tid de skulle avsätta för 
oss. Det hade möjligtvis blivit ett rikare resultat om vi genomfört de intervjuerna men på 
grund av detta blev vi tvungna att gå vidare utan dem. Vi valde att lösa detta genom att 
förändra vår inriktning och istället fokusera på de tankar och planer som Försvarsmakten 
själva har kring sin externa kommunikation. Hur de ser på dessa frågor utifrån ett 
inifrånperspektiv. 

7.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 
Kvinnor	  inom	  Försvarsmakten 
I intervjuerna med Försvarsmakten uppfattade vi att det största behovet av ökat förtroende 
berodde på möjligheterna till att rekrytera, och att ett av deras största mål med 
rekryteringen just nu var att få in fler kvinnor i Försvarsmakten. När vi sedan gjorde en 
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jämförelse med deras externa kommunikation upplevde vi att den mesta informationen 
handlade om män. Vissa av deras budskap var förvisso könsneutrala, men när de berörde 
särskilda individer så var det endast män, i uniform, som presenterades. En enda gång 
nämndes det en kvinna i kommunikationen och då gällde det en civil. Vi ser detta som en 
miss i deras genomförande. Förvisso har vi endast analyserat 15 budskap, men de kom från 
de kanaler där Försvarsmakten väljer att publicera vad de tycker är viktigast. Det hade varit 
intressant, i en fortsatt studie, att undersöka hur den faktiska könsfördelningen ser ut i 
deras externa kommunikation och hur detta påverkar den kvinnliga målgruppen som de 
avser att rekrytera.  
 
Framtid 
Det kommer att bli intressant att se hur framtiden ser ut för Försvarsmakten. De arbetar 
kontinuerligt i flera kanaler och mäter ständigt hur deras kommunikation tas emot. Det har 
nu gått några år sedan denna process påbörjades och än så länge kan vi inte se att det har 
gett resultat. Den senaste SOM-undersökningen genomfördes 2011 och det ska bli 
intressant att se hur Försvarsmaktens förtroendekurva har förändrats till och med nästa 
undersökning. Det vi däremot vet är att rekryteringen inte uppnår de krav som regeringen 
har ställt och om det beror på tidsfönstret som det tar att för ändra samhället åsikter, skapa 
opinion eller om det helt enkelt är ett omöjligt uppdrag återstår att se. Nästa år kommer 
deras kommunikation att genomgå ytterligare en förändring då anmälningstiden för 
allmänheten inte längre kommer vara begränsad till enskilda tidpunkter på året. Detta 
kommer medföra att de kan marknadsföra sig året runt och även gentemot enskilda 
målgrupper som de anser behövs inom organisationen. Om detta kan vara svaret på deras 
förtroendefråga återstår att se. Vad resultatet än blir så kan vi med säkerhet säga att vi 
kommer att följa utvecklingen med spänd förväntan. 
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BILAGA	  1.	  INTERVJUMANUAL	  

Före	  intervjun	  
 

• Förklara studiens syfte. 
• Be informanten att utgå ifrån sin roll på myndigheten. 
• Förfrågan om att spela in intervjun. 
• Informera om att informanten kan ställa frågor när som helst under intervjun. 

Inledande	  frågor	  
 

Vad har du för tjänst? 
Hur länge har du haft den här tjänsten? 
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 
Vad ser du som dina största utmaningar inom yrket? 

Öppningsfrågor	  
 
1. Hur ser en vanliga dag ut för dig? 
2. Vad betyder begreppet extern kommunikation för dig? 
3. Vad anser du vara det övergripande syftet med er externa kommunikation? 

Nyckelfrågor	  
 

Arbetsprocess 
4. Hur ser er arbetsprocess ut kring extern kommunikation? 
 
Påverkan 
5. På vilka sätt vill ni påverka genom er kommunikation? 
6. På vilket sätt tror du att era tidigare kampanjer har påverkat allmänhetens uppfattning 
om Försvarsmakten? 
7. Det finns ett brus på marknaden, hur tänker ni kring det? 
 
Positionering 
8. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv, hur förhåller ni er till era konkurrenter? 
 
9. Vilka kommunikativa element/attribut ser ni som representativa för  
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Försvarsmakten? 
 
Legitimitet 
10. Hur upplever du att Försvarsmakten uppfattas av samhället? 
11. Hur tänker ni kring att upprätthålla och förbättra organisationens  
legitimitet? 
12. Med anledning av de förändringar som skett under de senaste åren, bland annat 
reformen från invasionsförsvar till insatsförsvar, hur tänker ni kring att förändra den bild 
som finns av Försvarsmakten? 

Avslutande	  frågor	  
 

Avslutningsvis 
13. Är det något du känner att vi har missat och vill lägga till?  

 



 
 
Sofie Ström och Björn Norman 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 46 

 

BILAGA	  2.	  ANALYSMALL	  
1. I vilken kanal sändes budskapet? 
 
2. Vilken typ av text är det?  
 
3. Är det tydligt vilken målgrupp budskapen riktar sig mot? 
 
4. Vilka ingår i målgruppen? 
 
5. Från vilket perspektiv är texten skriven? Från vem/vilka till vem/vilka? 
 
6. Är det grupp eller individperspektiv? 
 
7. På vilket sätt beskrivs verksamheten? 
 
8. På vilket sätt beskrivs verkligheten? 
 
9. På vilket sätt speglar budskapet organisationen? 
 
10. På vilket sätt skapar texten en relation till mottagaren? 
 
11. På vilket sätt får texten mottagaren att reagera? 
 
12. Hur ser texten ut språkmässigt?  
 
13. Har texten en tydlig avsändare? 
 
14. Speglar texten Försvarsmaktens värdeord? (öppenhet, resultat, ansvar) 
 
15. Förmedlar texten en främmande eller igenkännande bild? 
 
16. Förmedlar texten en normaliserande eller icke normaliserande bild av verksamheten? 

Efter	  genomförd	  textanalys	  genomfördes	  en	  bildanalys	  av	  tillhörande	  bilder	  och	  
sedan	  en	  jämförelse	  mellan	  dem	  och	  texten.	  
 
17. Denotativt – Vad ser vi? 
 
18. Konnotativt – Vad tolkar vi? 
 
19. Hur förhåller sig bilden till texten? 
 
 


