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1 
Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till uppsatsens uppkomst, studiens 

övergripande tema vilket introducerar den organisation uppsatsen studerar, samt de faktorer 

som bidragit till varför vi ser forskningen som betydelsefull. Därefter presenteras uppsatsens 

syfte och mål, samt uppsatsens problemställning genom en uppdelning i ett antal delfrågor. 

 

“Soldat - det lättaste yrket i världen”. Så uttalar sig en anställd inom Försvarsmakten i en 

beskrivning av den senaste rekryteringskampanjen.
1

 Missnöjet hos soldaten i och med 

kampanjen är tydligt, då den egna uppfattningen av yrket som krävande skiljer sig från den bild 

som visas. Istället önskar soldaten uttryckligen en tuffare framställning med inslag av yrkets 

verklighet, men tillägger ironiskt: 

 

   

 

Sedan 2010 har vi i Sverige inte längre en allmän värnplikt vilket för Försvarsmakten har 

inneburit att organisationen ställs inför en kommunikativ utmaning i arbetet med att locka nya 

sökande. De behöver locka nya rekryter och undvika att ge ett skrämmande intryck, samtidigt 

som de inte helt kan mörka de risker som yrket faktiskt kan innebära i utsatta situationer. 

Försvarsmaktens unika uppgift, “förmåga till väpnad strid”
3
 är ytterst specifik då det i Sverige 

inte finns någon organisation med motsvarande uppdrag och befogenheter. Liksom andra 

arbetsgivare behöver organisationen, i och med förändrade förutsättningar för rekryteringen, 

attrahera personal för att kunna fortsätta utföra denna uppgift. På grund av denna förändring i 

rekryteringsprocessen ser vi det vara av intresse att undersöka hur kommunikationen i 

rekryteringskampanjerna kommit att se ut, relaterat både till organisationens uppgift och 

nuvarande kontext. 

 

 

Citatet ovan kommer från Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten, genom ett 

uttalande i tidningen Resumé angående den kritik Försvarsmakten mött genom sin senaste 

kampanj “Vad håller du på med?” Enligt den utvärdering organisationen själva gjort av denna 

rekryteringskampanj har uppmärksamheten kring kampanjen varit rekordstor. Den 

                                                
1
 Anonym, soldat Försvarsmakten 

2
 Anonym, soldat Försvarsmakten 

3
 Forsvarsmakten.se nr. 4 

4
 Resume.se 
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grundläggande militära utbildningen (GMU) har aldrig haft så många sökande som efter denna 

kampanj sedan övergången från värnplikten 2010.
5
 Vi ser det därför vara av stort intresse att 

studera kampanjen på grund av det engagemang, intresse och åsiktsyttringar den bidragit till 

bland Sveriges befolkning. I och med den ökade uppmärksamheten ser vi det finnas förändringar 

i kommunikationen värda att lyfta fram och analysera.  

 

Organisationens strategiska val av vad som kommuniceras och inte kan ses som en fråga om 

trovärdighet. Man kan fundera över var gränsen går mellan att göra allt för att locka rekryter och 

skapa uppmärksamhet, till att vara missledande och beskriva yrket på ett sätt som skapar en 

felaktig bild av uppdraget och arbetet. Vi ser svårigheterna med att i ett land som Sverige lyckas 

med att marknadsföra krig som något spännande. Vi kommer därför ur ett 

kommunikationsperspektiv studera vilken bild som skapas av Försvarsmakten och hur de därmed 

går tillväga för att locka rekryter. 

 

1.1 Studiens syfte & mål 
I denna studie vill vi undersöka hur man lockar människor att söka ett arbete där man riskerar att 

utsätta sig själv och andra för fara. Målet är att visa vilken bild Försvarsmakten kommunicerar av 

organisationen i en rekryteringskampanj. Studiens syfte är att försöka se hur man professionellt 

planerar kommunikationsinsatser vid rekrytering till ett yrke som kan innebära fara. Vi är 

därmed intresserade av att se hur en organisation presenterar sin verksamhet för att få människor 

att söka sig till organisationen där yrkesrollen kan innebära fara för individen. 

 

Vi beskriver i uppsatsen de strategier som används i denna process och vad som kommuniceras, 

men lägger även vikt vid det som inte kommuniceras. Vi undersöker detta genom att studera 

kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj “Vad håller du på med?”. Den empiri 

vi samlade in analyserade vi utifrån dess bilder och texter. Dels en bildanalys av det visuella som 

förmedlas kombinerat med en textanalys av budskapet. Den empiri vi arbetat med består av 

innehållet i  kampanjen samt intervjumaterial från marknadsansvarig på Försvarsmakten och en 

intervju med en anställd soldat inom Försvarsmakten. 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Försvarets forum nr. 2 (2013) s. 6 



Soldat – det lättaste yrket i världen      Siri Nilsson 
En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj    Nora Olofsson 

7 

 

1.2 Problemformulering 
Uppsatsen kommer med ovan beskrivna problematisering besvara följande problemformulering: 

 

Hur ser Försvarsmaktens kommunikation ut vid en rekryteringskampanj? 

 

För att lättare besvara den övergripande problemformuleringen finns tre underfrågor till hjälp: 

 

o Vilka språkliga och retoriska strategier använder Försvarsmakten för att locka sökande till ett 

yrke som kan innebära fara? 

o Vilken bild kommunicerar Försvarsmakten av sin egen organisation och egna arbete i en 

rekryteringskampanj? 

o Vad väljer Försvarsmakten strategiskt att inte kommunicera och hur påverkar detta bilden av 

organisationen? 

 

Att studera denna utmaning hos Försvarsmakten just nu ser vi vara aktuellt då kampanjen 

uppmärksammats och fått mycket kritik från allmänheten. Även tidigare rekryteringskampanjer från 

Försvarsmakten har varit föremål för flertalet studier, men dessa menar vi dock inte kan ses som 

fullständigt jämförbara med den nya kampanjen “Vad håller du på med?” då kampanjerna förändrats 

mycket sett till innehåll och form. Tidigare forskning har också koncentrerat sig på Försvarsmaktens 

image och varumärke i stort, vilket vi väljer att avgränsa ytterligare genom att enbart undersöka 

Försvarsmaktens kommunikation i rekryteringskampanjen. Utifrån detta menar vi att området är värt att 

studeras mer ingående. 
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2 

Tidigare forskning 
 

Motivationsfaktorer och vad som motiverar människor är ett tidigare utforskat område vilket 

även har undersökts i relation till militära organisationer. Fokus ligger på att undersöka vad 

som motiverar individer att söka sig till militärt arbete. Förändringen av det svenska försvaret 

har även bidragit till att de kommit att tvingas fokusera mer på marknadsföring än tidigare för 

att konkurrera med andra arbetsgivare. Marknadsföringen kan bli en komplex process då det 

kan vara avskräckande att tala om militärt arbete och dess risker. I följande avsnitt beskrivs 

tidigare forskning inom ämnet och dess viktigaste huvuddrag. 

 

2.1 Social marknadsföring i militära rekryteringskampanjer 
Social marknadsföring

6
 kopplat till utbytesteori är en marknadsföringsstrategi som ämnar att 

influera frivilligt socialt beteende, genom att erbjuda målgruppen något i utbyte. Detta beskriver 

Marshall och Brown vara en marknadsföringsstrategi som kan liknas vid kampanjer för 

rekrytering till militären.
7
 Militära rekryteringskampanjer kan ses som social marknadsföring 

kopplat till teorier om ett utbyte eftersom militären arbetar med att marknadsföra de delar av 

arbetet som potentiella rekryter får i utbyte vid en eventuell anställning. 

 

Den amerikanska militären erbjuder i utbyte mot militär anställning individuella fördelar så som 

ekonomiska belöningar, arbetsträning och social prestige. Detta är något som leder till en 

marknadsföringsutmaning, en utmaning i att möta rekryters mål och behov, för att i utbyte få 

dem att göra militärtjänst.
8
 Marshall och Fisher beskriver i sin studie att viljan att vara med i 

utbytet, att vilja tjänstgöra i en militär organisation, baseras på önskade fördelar. Detta sker 

utefter utbytesteorier och riktlinjer inom social marknadsföring eftersom ett utbyte äger rum 

endast då rekryterna väljer att tjänstgöra om de anser att de önskade fördelarna är högre än 

uppoffringen.
9
 

 

Marshall och Fisher beskriver det utbyte som sker mellan den amerikanska militären och 

rekryten. Utbytet innebär enligt dem att potentiella rekryter blir tillfrågade att offra omfattande 

tid och engagemang mot att få tjänstgöra. Det militären erbjuder i utbyte är; belöningar, 

arbetsträning, sjukvård, grupptillhörighet, nära vänskap och möjlighet att bidra till ett bättre 

                                                
6
 Se avsnitt 3.1 i teorikapitlet 

7
 Marshall & Brown (2003) 

8
 Marshall & Brown (2003) 

9
 Marshall & Fisher (2005) 
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samhälle. Tidigare forskning visar att rekryters benägenhet att göra militärtjänst kan förklaras av 

deras uppfattning om fördelarna som erbjuds för dem själva och för samhället i stort.
10

 

 

2.2 Motivationsfaktorer hos militära rekryter 
Då den militära rekryteringsprocessen ses som ett utbyte och social marknadsföring blir det 

relevant att titta på de avgörande faktorer som gör att rekryter accepterar utbytet. Sådana faktorer 

kallas i tidigare forskning för motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna är de faktorer som en 

individ överväger vid funderingar om ett utbyte medför fler fördelar än kostnader. Marshall och 

Fishers studie beskriver ett antal faktorer som anses viktiga vid rekryters val. De viktigaste 

faktorerna beskriver de vara; disciplin, resa, karriärsträning, lön, livserfarenhet (äventyr), militär 

image (social respekt och prestige) samt sjukvårdsfördelar.
11

 

 

Marshall och Brown har även dem studerat motivationsfaktorer hos potentiella rekryter. De har  

fokuserat på skillnader mellan de viktigaste motivationsfaktorerna för kvinnor och män, men 

presenterar även några allmänna motivationsfaktorer bland amerikanska rekryter. 

Motivationsfaktorerna de presenterar är; träning i det valda arbetet, grupptillhörighet, träning 

med vapen, äventyr, livslång vänskap, disciplinerad livsstil, hög lön, pension efter tjugo år, 

fördelar vid lån, garanterad sjukvård, välja det land man tjänstgör i, resemöjligheter, samt social 

respekt och prestige.
12

 

 

Marshall och Brown beskriver skillnader mellan motivationsfaktorer mellan könen, men trots 

stora skillnader lyfter de även likheter när det gäller betydelsen av de förmåner de behandlar. 

Både män och kvinnor ansåg att alla listade förmåner, som Marshall och Brown lyfter i sin 

studie, var betydelsefulla förutom “strid och skjutvapenutbildning”. Marshall och Brown 

beskriver i sin studie att strids- och skjutvapenträning är precis det tema som är vanligt 

förekommande i amerikanska rekryteringskampanjer, vilket gör att de ifrågasätter prioriteringar 

av gestaltningen i kampanjerna.
13

 Marshall och Brown tar i sin studie fram de 

motivationsfaktorer för både män och kvinnor som kopplas till benägenhet. Enligt studien var 

strids- och skjutvapenutbildning, disciplinerad livsstil och möjligheten att gå i pension efter tjugo 

år de faktorer som är kopplade till benägenhet för manliga rekryter. Bland kvinnor var det 

däremot disciplinerad livsstil, äventyr och resor de faktorer som ansågs mest kopplade till 

benägenhet.
14

 

 

Marshall och Brown diskuterar även gestaltningen av äventyr, då de menar att bilden som 

förmedlas av äventyr ofta i för hög utsträckning är gestaltad som “äventyr som strid” i militära 

                                                
10

 Marshall & Fisher (2005) 
11

 Marshall & Fisher (2005) 
12

 Marshall & Brown (2003) 
13

 Marshall & Brown (2003) 
14

 Marshall & Brown (2003) 
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sammanhang. Detta diskuteras utifrån perspektivet om detta bidrar till att skapa en felaktig bild 

av äventyr. Istället menar de att begreppet äventyr för unga idag kommit att handla om 

möjligheter till resande och att välja den plats man önskar befinna sig på. De menar att äventyret 

som rekryterna söker handlar om möjligheter att tjänstgöra på platser runt om i världen och inte 

ett äventyr med innebörden att det är ett farligt och fysiskt utmanande arbete. Detta förklaras som 

att en förändring har skett gällande motivationsfaktorer för rekryter. Från att äventyr varit något 

som lockade i och med fara, har äventyrsbegreppet övergått till att vara äventyr i form av 

resande.
15

 

 

I en rapport utförd på uppdrag av Försvarsmakten studeras de faktorer vilka motiverar 

jägarsoldater till att söka internationell tjänst. Dessa motivationsfaktorer beskrivs vara dels 

interna, i och med bekräftelse och vilja att utvecklas inom yrket, men även personliga egenskaper 

spelar in, i och med viljan att hjälpa utsatta.16 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många olika motivationsfaktorer anses viktiga hos 

rekryter, enligt de studier som gjorts på ämnet. Viktigt är också att känna till vilka faktorer som 

är viktigast hos den sorts anställda organisationen letar efter. Vissa faktorer har studerats och 

tagits fram utifrån amerikanska rekryters uppfattningar och värderingar, vilket innebär att vi inte 

kan applicera exakt dessa på rekryter till den svenska Försvarsmakten. 

 

2.2.1 Motivationsfaktorer i militära kampanjer 

En studie av Miller med flera visar att framgångskoncepten för militära slogans har att göra med 

vilka motivationsfaktorer som kan kopplas till dessa. Det blir då också en personlig fråga för 

rekryten om den slogan som marknadsförs stämmer överens med individens personliga 

motivationsfaktorer.
17

 Miller med flera beskriver vikten av att anpassa marknadsföringen till de 

anställda man söker. De kommer fram till att militära rekryteringsslogans bör utformas för att 

tilltala de rekryter vilka finner arbetet som militär lämpligt. I studien konstateras även att ett 

glapp mellan marknadsföring och verklighet skapats i och med att personliga motivationsfaktorer 

lyfts, istället för att visa organisationen. De menar också att när marknadsföringen ställs mot 

personliga erfarenheter kan det leda till negativ inverkan på de som redan arbetar inom den 

militära organisationen.
18

 

 

Marshall och Brown lämnar förslag till vad en militär rekryteringskampanj bör innehålla för att 

locka rekryter. De beskriver i sin studie att kampanjerna bör innehålla de faktorer som berör de 

rekryter man önskar värva. De rekommenderar att rekryteringskampanjer bör innehålla fokus på 

lagarbete, kamratskap, disciplinerad livsstil och långsiktiga relationer, istället för individuella 

                                                
15

 Marshall & Brown (2003) 
16

 Östberg, Jonsson & Hyllengren (2008) s.19-20 
17

 Miller, Clinton & Camey (2007) 
18

 Miller, Clinton & Camey (2007) 
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prestationer. Författarna menar att dessa faktorer förekommit till viss del men att de blivit 

överskuggade av teman om stridsträning och vapen.
19

 

 

2.3 En förändrad militär 
Enligt en studie av Ekblad om Försvarsmaktens förändring, har borttagandet av allmän värnplikt 

i Sverige kommit att leda till en annorlunda syn på och arbete med rekrytering inom 

organisationen. Studien visar att marknadsföring och varumärkesbyggande därför blivit en stor 

del av denna rekryteringsprocess. För att möta organisationens ultimata mål, att skydda Sverige 

och dess intressen, är dessa begrepp högst integrerade i kampanjarbetet för att locka nya rekryter. 

Studien hänvisar även till Försvarsmakten vilka själva formulerar det som att de nu tävlar mot 

andra arbetsgivare på arbetsmarknaden. För att kunna tävla mot andra måste 

rekryteringsprocessen göras så attraktiv som möjligt samt grundas på förtroende och 

trovärdighet.
20

 

 

McMullan med flera styrker detta genom sin studie av den kanadensiska militärens 

marknadsföring riktad mot unga, genom att visa på att organisatorisk förändring också kräver 

konstant förändring i marknadsföring och varumärkesarbete. Stora utmaningar ligger i hur 

rekryteringskampanjer ska se ut, då utformning av både målgrupper och marknadssegmentering 

är komplexa processer för arbetsgivare som militära organisationer. Studien visar vidare på att 

militära organisationers marknadsföringsinsatser måste utvecklas på samma sätt som 

organisationerna, vilka mer och mer kommit att likna andra arbetsgivare ur flera aspekter.
21

 

McMullan med flera menar vidare i sin studie att icke vinstdrivande organisationer har samma 

potential att influera marknaden på liknande sätt som vinstdrivande företag. Flertalet av de 

marknadsföringsstrategier som används i vinstdrivande företag kan även appliceras på 

varumärkesarbete och marknadsföring för militära organisationer. Forskningen kring det 

kanadensiska försvaret beskriver att den förändring som skett av organisationens strategier kring 

marknadsföring och rekryteringskampanjer medfört att antalet rekryter ökat signifikant efter att 

nya kampanjer lanserats.
22

 

 

Försvarsmakten har enligt Ekblads studie kommit att utvecklas genom vad han väljer att kalla 

“från information till relation”. De har gått från att agera likt andra statliga organisationer och 

informera medborgare, till att marknadsföra sitt varumärke som andra privatägda företag
23

 vilket 

styrker de resultat McMullan med flera visar genom sin studie. Tidigare forskning visar också att 

militära reklamkampanjers teman har förändrats. Försvarsmakten har sedan avskaffandet av 

värnplikten gått från att kommunicera nationell säkerhet och makt, till att försöka beskriva yrket 

                                                
19
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 Ekblad (2012) 
21

 McMullan et. al (2009) 
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fullt av äventyr, utmaningar, jämlikhet, transparens och möjlighet till personlig utveckling. Detta 

för att kunna nå vad Försvarsmakten uppfattar som den “moderna” liberala människan, alltså en 

potentiell framtida rekryt.
24

 Tidigare reklamkampanjer från Försvarsmakten har alltså kommit att 

undvika att presentera den politiska kontexten kring organisationen. Ekblad menar att det istället 

kommit att handla om att försöka visa att man som arbetsgivare representerar allmännyttan i 

samhället. Genom denna förändring har informationen genom reklam till stor del blivit “tom”, i 

form av brist på politisk innebörd.
25

 

 

2.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning berör förändringar inom Försvarsmakten och påverkan på 

kommunikationsarbetet i och med denna förändring. Forskning finns även kring Försvarsmakten 

och andra militära organisationers arbete med motivationsfaktorer men ser ofta detta ur ett 

perspektiv där motivationsfaktorerna hamnar i  fokus. Vi ser därmed att det saknas forskning 

kring vilken påverkan kommunikationens utformning får på bilden av organisationen i och med 

en anpassning till dessa motivationsfaktorer.  
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3 

Teori 
 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs tankesätt inom social 

marknadsföring och kopplingen till teorier om ett utbyte samt hur dessa begrepp är relaterade 

till riskbeslut. I den andra delen av kapitlet presenteras teorier kring perception management 

och organisatorisk image, för att sedan i del tre beskriva begreppet ideologi och dess koppling 

till makt. Teorikapitlet avslutas med ett par begreppsdefinitioner, vilka förklarar vår användning 

av studiens mest centrala begrepp. 

 

3.1 Social marknadsföring 
I social marknadsföring (eng. social marketing) ämnar marknadsföraren influera ett socialt 

beteende. Det som särskiljer social marknadsföring från andra marknadsföringsformer är målet 

med marknadsföringen. Det beteende som social marknadsföring ämnar influera ska vara 

fördelaktigt för individer eller samhället. Målet är att influera ett socialt beteende, exempelvis att 

påverka någon till att sluta röka. Social marknadsföring har därmed inte fokus på sådant som mål 

kring ökad försäljning av produkter.
26

 Kotler med flera beskriver social marknadsföring enligt 

följande definition: 

 

Sammanfattningsvis kan social marknadsföring beskrivas som en marknadsföringsstrategi som 

handlar om att påverka beteenden.  

 

3.1.1 Social marknadsföring och utbytesteori 

Utbytesteorin (eng. exchange theory) inom social marknadsföring är ett perspektiv som 

definierats av flertalet teoretiker. Kotler och Lee definierar utbytesteorin genom att beskriva 

själva utbytet. Utbytet menar de grundar sig i att det som erbjuds måste av målgruppen uppfattas 

som lika bra eller bättre än vad de själva behöver ge upp. Med andra ord måste vinningen vara 

större än kostnaderna för att målgruppen ska vilja vara en del av utbytet. Viktigt blir då även att 

känna till alla kostnader som målgruppen kopplar till utbytet för att kunna skapa fördelar som 

                                                
26
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väger upp dessa.
28

 För att ett utbyte ska äga rum krävs därmed att båda parterna får ut något av 

situationen.
29

 

 

Tre perspektiv bör tas i åtanke vid målgruppsmarknadsföring. Dessa tre aspekter blir för 

marknadsföraren viktiga vid social marknadsföring, då dessa blir avgörande i målgruppens val 

av att gå in i utbytet eller inte. Det första perspektivet, barriärer, innebär att målgruppen 

funderar över vad de kommer att behöva ge upp för att kunna genomföra det förändrade 

beteendet. Detta kan ses som de faktorer vilka målgruppen uppoffrar för att låta sitt beteende 

påverkas och förändras. Det andra perspektivet, fördelar, innebär att målgruppen ser till vilka 

fördelar som finns i det förändrade beteendet. De funderar över vad de kommer att få ut av en 

sådan förändring och hur stor viljan är att uppnå den. Fördelarna kan också beskrivas som 

motivationsfaktorer hos målgruppen. Det tredje perspektivet, konkurrens, innebär att målgruppen 

väger andra erbjudanden mot det nu aktuella erbjudandet. Målgruppen ser då till vilket 

erbjudande som har mest fördelar och minst personliga kostnader.
30

 

 

3.2 Perception management  
Perception management handlar om styrning av organisatoriskt arbete som ämnar att påverka 

den uppfattning, perception, som finns hos organisationens olika intressenter och målgrupper. 

Det handlar om att försöka påverka dessa uppfattningar om organisationen, eller delar av den, 

genom olika former av aktiviteter och beslut.
31

 Perception management utförs även i situationer 

som inte präglas av kriser eller akuta åtgärder.
32

 Aktiviteter kopplat till perception management 

kan till exempel vara utformade efter målgruppsanalyser, eller någon form av utvärdering av 

organisationens prestation.
33

 

 

Teorier om perception management kan kopplas till krigsföring och har en historisk bakgrund i 

det begrepp som kommit att kallas The Vietnam Syndrome. Detta begrepp har vuxit fram ur 

teorier kring medieframställning av militära organisationer och deras verksamhet. Uttrycket 

härstammar från den mediala framställningen av Vietnamkriget vilket många hävdar var en 

avgörande faktor till att USA tvingades ta hem sina trupper och dra sig tillbaka, och på så sätt 

förlora kriget.  
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30
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Krigets verklighet och vad det förde med sig, reproducerades alltså utan någon slags redigering 

inför de amerikanska medborgarna och visades således upp på ett sätt som aldrig tidigare 

upplevts. En verklighetstrogen och på så sätt även relativt negativ framställning av krigsförande 

verksamhet har betydelse för hur vi som medborgare ser på militära organisationer och deras 

uppdrag.
35

 

 

3.2.1 Tre nivåer av perception management  

Elsbach talar om perception management utifrån tre olika nivåer av organisatorisk uppfattning, 

vilka alla tre kan påverkas av strategiskt riktade aktiviteter och åtgärder. Den första nivån syftar 

till organisationens image vilken inkluderar trovärdighet och legitimitet. Den andra nivån 

beskrivs som uppfattning av organisationens rykte, exempelvis hur denna står sig i konkurrensen 

med andra liknande organisationer. Den tredje och sista nivån handlar om uppfattning av den 

organisatoriska identiteten, exempelvis vilken status den har hos intressenter och hur de 

kategoriserar organisationen.
36

 

 

Organisatorisk image kan beskrivas som en relativt tillfällig och föränderlig bild, vilken 

tillskriver organisationen specifika och distinkta karaktäristiker som att vara legitim, konsekvent 

och trovärdig. Med en sådan definition menar Elsbach att en organisatorisk image blir en 

kortlivad bild, men att en organisation kan ha flera olika images beroende på betraktaren, vilken 

kan vara både extern och intern.
37

 Detta innebär också att den sociala och institutionella miljön, 

det vill säga den kontext organisationen befinner sig i, har avgörande betydelse när det kommer 

till arbetet och effekterna av perception management.
38

 

 

3.2.2 Legitimitet och trovärdighet  

Att uppfattas som legitim är en viktig del av organisationens image. Legitimering av en 

organisation och dess ledning medför att de upplevs mer trovärdiga, meningsfulla och 

förutsägbara än de organisationer som uppfattas som illegitima. Elsbach visar också hur 

legitimiteten av organisationen kan användas som en resurs för att både attrahera nya och behålla 

nuvarande intressenter, exempelvis anställda och potentiella rekryter: 

 

 

Mayer med flera beskriver ytterligare en dimension av organisatorisk image vilken blir den 

trovärdighet organisationen har hos dess intressenter. Trovärdighet blir här en fråga om den 

                                                
35
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kompetens, välvilja och integritet organisationen upplevs besitta i relation till det arbete de utför. 

Trovärdigheten beskrivs bero på till vilken grad organisationen upplevs vara konsekvent med 

normativa värderingar, standarder och principer kring det egena beteendet och uppförandet.
40

 

 

3.3 Individuella riskbeslut 
Reynolds menar att individens intagande av information, hur man bearbetar den och sedan väljer 

att agera, är saker som kan komma att förändras i en situation då individen står inför att 

eventuellt riskera hälsan eller livet. Övertygande kommunikation baseras dels på graden av 

trovärdighet hos källan, dels på mottagarens perspektiv samt de argument som förs fram av den 

som vill övertyga.
41

 Detta kommer alltså att spela in när det kommer till att fatta individuella 

riskbeslut. 

 

Risker uppfattas olika beroende av en mängd olika faktorer, vilket kan förklara varför vissa 

människor kan vara villiga att utsätta sig för situationer och händelser trots att det finns risker 

med det val de gör. Risker som tas frivilligt ses generellt som mer accepterade än de risker man 

tvingas att ta. Människor kan alltså uppleva en risk som större om de inte själva fått besluta om 

att ta risken eller inte. Riskperception beror även på huruvida risken är familjär eller inte. Är det 

en risk som upplevts tidigare eller känns igen på något sätt, upplevs den inte lika farlig som i de 

fall risken är totalt okänd.
42

 Riskbeslut handlar alltså till stor grad om en så kallad subjektiv nytta, 

vilket innebär att människor riskerar olika saker beroende på huruvida nyttan ses som 

proportionell eller oproportionell mot den insats man gör.
43

 

 

3.4 Reputation perception vid rekrytering  
Cable och Turner undersöker de likheter som finns mellan marknadsföring och rekrytering. Både 

marknadsföring och rekrytering fungerar som kommunikativa verktyg för att attrahera en 

specifik målgrupp. Arbetssökandes så kallade reputation perception, alltså den uppfattning de 

själva har om en organisation, påverkas till stor del av organisationens rykte och huruvida de 

tycker sig känna organisationen eller inte. Cable och Turner menar att arbestssökande tenderar 

att söka sig till tjänster i organisationer med gott rykte, detta på grund av flera olika faktorer. 

Dels säger det organisatoriska ryktet något till de eventuella rekryterna om vilka attribut som 

finns kopplat till tjänsten, men det innebär också att arbetssökande ser ett större värde och utbyte 

i att vara medlem av en sådan organisation. Ett gott organisatoriskt rykte ger den jobbsökande en 

bild av att det finns någon form av stolthet i anställningen. Förväntar den potentiella rekryten stor 
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stolthet i själva yrket kan detta göra att det inte läggs lika stor vikt vid andra organisatoriska 

förmåner, så som lön.
44

  

 

Lievens med flera menar att närheten till och kunskaper om organisationen i fråga utgör en 

plattform där information relaterad till den eventuella arbetsgivaren kan lagras. Ju större 

personlig närhet och kunskap, desto större förankring kan ske för ny informationslagring 

(exempelvis information om rekrytering). Potentiella rekryter upplever organisationen mer 

attraktiv om de sedan tidigare har vetskap om den.
45

  

 

Lievens med flera konstaterar även att de karaktärsdrag som individen tillskriver organisationen, 

spelar roll när det kommer till vilken grad organisationen uppfattas som attraktiv eller inte. De 

menar även att organisationens karaktärsdrag uppfattas på olika sätt, positivt eller negativt, 

beroende på de karaktärsdrag som hör till individen själv. De drag som individen, den potentiella 

rekryten, tillskrivit organisationen och dess medlemmar uppfattas mer attraktiva om detta är 

karaktärsdrag som individen själv har eller upplever sig ha.
46

 

 

3.5 Ideologi  
Fiske förklarar ideologi som ett begrepp vilket används för att beskriva den sociala produktionen 

av betydelser, i vilken attityder har sin grund.
47

 Bergström och Boréus exemplifierar detta genom 

en koppling till en ideologisk framställning av politiker: 

 

 

Utifrån Bergström och Boréus resonemang handlar ideologi alltså om de värden och idéer som 

individer eller organisationer förmedlar, mer övergripande än fokusering på specifika sakfrågor. 

Det blir alltså frågan om en samling av idéer, politiska eller samhälleliga, utmärkande för en viss 

grupp eller individ.  

 

3.5.1 Ideologi som medel för maktrelationer 

Thompson förklarar begreppet ideologi genom att beskriva det utifrån tre olika aspekter;  

mening, dominans och dess samverkan, då mening används för att utveckla eller bibehålla 

maktrelationer som innefattar sådan dominans.
49

 Thompson visar vidare fem generella 

tillvägagångssätt genom vilka ideologi används, där fragmentering och så kallat 
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enighetsskapande (eng. unification) är två av dem. Dessa tillvägagångssätt blir verktyg för att 

kunna behålla eller skapa nya former av relationer som baseras på någon form av 

maktförhållande. 

 

Differentiering genom särskiljning av olika grupper är ett sätt att skapa sådan fragmentering, 

genom att fokusera på de skillnader som finns grupperna emellan. Fragmentering kombineras 

ofta med vad Thompson väljer beskriva som enighetsskapande, vilket syftar till ett enande av 

enskilda individer till en kollektiv identitet. I ett sådant enighetsskapande handlar det alltså om, 

tvärtemot ovan nämnda differentiering, att genom beskrivningar och uttryck tala om en 

gemensam identitet vilket således inte inkluderar individuella skillnader.
50

 På så sätt kan även 

dessa tillvägagångssätt, genom vilka ideologi kan yttras och verka, användas tillsammans och 

samtidigt för att visa på både skillnader och likheter mellan specifikt uttalade grupper.  

 

3.6 Begreppsdefinitioner  
Förutom de teorier vi använder oss av i studien, vilka vi i detta kapitel redovisat, använder vi 

genomgående i uppsatsen även två centrala begrepp. I följande avslutande avsnitt på teorikapitlet 

väljer vi därför att kort definiera dessa begrepp, för att förklara hur dessa används i uppsatsen.  

 

3.6.1 Kampanj  

En kampanj är en fokuserad kommunikationsinsats med ett specifikt mål. Förutom att sändaren 

har ett mål med sin kommunikation kräver en kampanj också att mottagarna ses som en kollektiv 

samling, samt att kommunikationen är tidsbegränsad genom att ha både en tydlig start- och 

slutpunkt.
51

 Vidare använder vi oss av en definition av kampanjarbete som ett 

övertalningsförsök, som försöker uppnå någon form av attitydförändring. Genom sändarens 

kommunikativa handlingar försöker denna övertala mottagaren till att förändra en specifik attityd 

eller beslut.
52

  

 

3.6.2 Binära oppositioner 

Uppsatsens resultat bygger på en kvalitativ analys, i vilken begreppet binära oppositioner är en 

central del av vårt analytiska tillvägagångssätt. Med begreppet syftar vi till en analys av tecken 

vilken går ut på att studera betydelsen av dessa genom att se till vad de inte är. Man särskiljer 

alltså A ifrån B genom att se till skillnader mellan dessa och kan på så sätt ge mening åt A. Ett 

sådant analytiskt verktyg bygger på motsatser som ställs i relation till varandra. Mening tillskrivs 
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alltså olika tecken och symboler genom att detaljerat studera motsatser.
53

 Stark och svag, god 

och ond samt normal mot avvikande är exempel på vanligt förekommande binära oppositioner.
54

 

 

3.7 Sammanfattning 
Social marknadsföring och utbytesteorier är en första viktig teoretisk utgångspunkt i studien. 

Denna teori utgår från ett tankesätt där man fokuserar på att marknadsföra fördelar av att ingå i 

ett utbyte. Detta ser vi vara relevant i och med Försvarsmaktens rekryteringskampanj då deras 

mål är att locka nya att söka sig till Försvarsmakten och därmed ingå i ett sådant utbyte. Den 

andra teoretiska utgångspunkten, perception management, handlar om att påverka den 

uppfattning som finns om den egna organisationen. Organisationen vill då skapa en fördelaktig, 

legitim och trovärdig bild av sig själva. Även denna teoretiska utgångspunkt blir central i 

Försvarsmaktens rekryteringskampanj då de ämnar påverka mottagarens uppfattningar om att 

arbeta inom Försvarsmakten. En tredje utgångspunkt är riskbeslut vilket blir relevant då en 

anställning inom Försvarsmakten är ett speciellt yrke sett till dess risker. Teorin visar här att man 

är villig att riskera mer eller mindre beroende av faktorer som frivillighet och den insats man 

bidrar med. Detta kan då kopplas samman med utbytesteorier i ett arbete med att locka nya 

rekryter i och med Försvarsmaktens rekryteringskampanj. Den fjärde teoretiska utgångspunkten 

som handlar om individens uppfattning av organisationen i rekryteringsprocessen kan även den 

kopplas samman med både utbytesteorier och perception management, då det är individens 

uppfattning om organisationen som blir central. Den femte och sista utgångspunkten handlar om 

ideologi. Ideologin blir en viktig utgångspunkt i studien då denna beskriver Försvarsmaktens 

världsbild och kärnvärden, vilket bland annat kan ses genom fragmentering. 
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4 

Metod 
 

I följande kapitel beskrivs studiens metod och tillvägagångssätt, samt den kritik som kan riktas 

mot dessa. Först beskrivs det angreppssätt vi valt att tillämpa, sedan följer en beskrivning av 

urval och avgränsningar och kapitlet avslutas med en diskussion kring de metodologiska val som 

gjorts samt problem som vi stött på genom dessa val. 

 

4.1 Angreppssätt & empiri 
För att besvara studiens problemformulering valde vi att studera det material som ingick i 

Försvarsmaktens kampanj “Vad håller du på med” samt komplettera med två intervjuer. 

Kampanjmaterialet bestod av fyra TV-och bioreklamer, två brevutskick, fem affischer, fem 

radioreklamer och tre banners, vilka samlades in från Försvarsmaktens hemsida
55

 där allt 

material som tillhörde den senaste kampanjen låg samlat under en sida. Det angreppssätt vi valde 

för att analysera materialet var en kombination av en bildanalys och en textanalys, vilket är 

passande vid analys av reklam då den innehåller både text och bild.
56

 Valet av detta angreppssätt 

gjordes för att få en så komplett bild av materialet som möjligt då kampanjen innehåller både 

stillbilder, rörliga bilder samt text och tal. 

 

4.1.1 Analytiskt tillvägagångssätt 

Frågorna vi ställde till materialet grundar sig i ett antal teoretiska utgångspunkter. Vi satte 

samman relevanta frågor främst med inspiration utifrån semiotikens och den retoriska 

textanalysens utgångspunkter. Ur semiotiken samlade vi främst inspiration i angreppssätt att 

analysera sitt material men använder bara en del av det metodologiska tillvägagångssättet, och 

därmed inte en typisk semiotisk analys med alla dess begrepp. Att våra frågor grundar sig i 

teoretiska metoder ser vi öka chansen att någon med samma metod skulle tolka materialet på 

liknande sätt, vilket vi ser öka uppsatsens reliabilitet. Vi studerade text och bildmaterial utifrån 

tecken och binära oppositioner och kunde därmed skapa en bild av kampanjens både 

kommersiella och ideologiska budskap. 

 

Vid vår analys utgick vi från Ekström och Larssons fyra textanalytiska processer; innehåll, 

relation, form och intertextualitet. Vi började därmed med en bred och överblickande analys för 

att sedan smalna av och gå djupare.
57

 För det första analyserade vi materialets innehåll och 

gjorde en analys av tema, innehåll och händelser. För det andra analyserade vi materialets 
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relationer och beskrev och analyserade därmed tilltal och omtal. För det tredje fokuserade vi på 

materialets form och analyserade textens utformning. I det fjärde och sista analyssteget 

analyserade vi materialets intertextualitet, där vi lyfte analysen från att endast se till innehållet 

och försökte se det i ett större perspektiv. Vi satte här in analysen av de tre första stegen i en 

militärisk kontext och såg hur materialet utmärkte sig. Materialet analyserades i detta steg ur ett 

helhetsperspektiv genom att studera mönster, återkommande strategier och formuleringar, vilket 

inte framgår om varje del studeras separat.
58

 

 

Vid analysen med ovan fyra nämnda textanalytiska kategorier som grund använde vi oss av 

frågor som fungerade som riktlinjer vid analysen, vilka utgick från ett antal teman; faktiskt 

innehåll i text och bild, vad som kommuniceras, vad som inte kommuniceras, skapandet av 

sanningar och ideologi, tilltal i kommunikationen samt användning av motsatser. Vi ställde 

materialet frågor som därmed dels var mer textnära så som; Vad händer? Hur riktas texten till 

läsaren? Vad kommuniceras och vad kommuniceras inte?, samt mer övergripande analyserande 

frågor som; Vilka binära oppositioner kan vi se? Vilka kunskaper normaliseras av språket? och 

Vilka sanningar skapas genom framställningen? 

 

I den ovan beskrivna analysen av innehållet fokuserade vi extra mycket på tre nivåer; 

användning av retorik, binära oppositioner och bildernas berättande. Dessa tre kan ses som 

nivåer där binära oppositioner och bildanvändande är retoriska strategier, men vi valde att 

analysera dem var för sig för att få så många olika infallsvinklar som möjligt och inte exempelvis 

fastna i att se binära oppositioner som det enda retoriska greppet. 

 

Att analysera retoriken i kampanjen såg vi som relevant då en analys av retorisk användning 

ämnar att besvara vem sändaren och mottagaren är, vad själva budskapet går ut på och 

formuleras, hur kontexten situationen sker i ser ut och på vilka sätt man försöker övertyga.
59

 Vi 

analyserade utifrån denna teoretiska utgångspunkt; tilltal till mottagaren, hur kampanjmaterialet 

beskriver de olika aktörerna genom omtal och karaktäristiker, samt vilka faktorer som medvetet 

lyftes fram samt doldes för att verka övertygande och motiverande. 

 

Då vi redan vid första anblicken av kampanjmaterialet såg en tydlig betoning på Du och Vi såg vi 

det relevant att även analysera de motsatser som skapades. Denna del av analysen kom att bli 

framträdande för studiens resultat, då det visade sig att kampanjen är uppbyggd på tydliga 

motsatser och starka kontraster. Vi studerade därmed binära oppositioner genom att sätta olika 

delar i kampanjen mot varandra, för att i analysen skapa mening och förståelse. Vi analyserade 

omtalandet av Du i jämförelse med omtalandet av Vi och försökte skapa mening i vad detta 

kunde säga om organisationens ideologi och världsbild. 
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Eftersom vårt material bestod av kampanjmaterial som innehöll bilder och filmmaterial såg vi 

det också vara intressant att analysera bildernas betydelse i sammanhanget. Vi vände oss här till 

teorier inom den semiotiska analysen. Ekström och Larsson beskriver semiotiken som “läran om 

hur vi skapar betydelse i världen genom att se allt som tecken”.
60

 Vi analyserade materialet ur 

detta perspektiv både genom enskilda bilders delar och element, men även hur dessa befann sig i 

relation till varandra och kampanjens kontext. En bildanalys med utgångspunkt i semiotiken 

innebar att vi i vår analys försökte se till bildernas betydelse som ett tecken för något annat.
61

 

 

4.1.2 Intervjuer 

Analysen av kampanjinnehållet kompletterades med två intervjuer. Den första intervjun 

genomfördes med den ansvariga för kampanjen på Försvarsmaktens marknadsavdelning, 

Magnus Tegsved. Intervjun möjliggjorde en inblick i hur strategierna sett ut från 

Försvarsmaktens sida. Detta skapade en mer nyanserad bild av strategierna kring kampanjen och 

blev en relevant komplettering till analysen av kampanjmaterialet som byggde på våra egna 

tolkningar. Intervjun var uppbyggd som en samtalsintervju baserad på en intervjuguide (se 

bilaga). Vi utgick från ett semistrukturerat upplägg, vilket innebar ett upplägg där intervjun 

utgick från teman kopplade till uppsatsens frågeställning.
62

 Detta tillvägagångssätt såg vi vara 

fördelaktigt då vi ville undvika allt för styrda svar och lämna plats för intervjupersonen att själv 

berätta. Den intervjumall vi utgick från var utformad utefter vår frågeställning och dess 

underfrågor, men baserades även på de teman som framtagits genom vår analys av 

kampanjmaterialet. Frågorna utformades på ett sätt som gjorde att vi kunde dra paralleller mellan 

den analys och tolkning som gjorts. Under intervjun delade vi upp ansvaret så att en hade ansvar 

för intervjuguiden och såg till att dessa frågor blev besvarade, medan den andre fokuserade på att 

fånga upp nya intressanta teman genom att ställa följdfrågor. 

 

Den andra intervjun var med en anställd soldat inom Försvarsmakten. Denna intervju var ett 

kortare samtal med syftet att få en övergripande inblick i hur kampanjen kan uppfattas inifrån 

organisationen och utfördes via mejl. Då syftet inte var att studera uppfattningar internt, har inget 

stort fokus lagts på intervjuerna, utan kommentarerna fungerar som komplement till vår 

textanalys. 

 

I uppsatsen beskrivs Magnus Tegsveds uttalanden som att det är Försvarsmaktens beskrivning, 

då han talade för organisationen och inte för sig själv personligen. Detta för att vi såg det mer 

intressant att tala om Försvarsmaktens egna uppfattning, att det var just Magnus Tegsved som 

meddelade detta var mindre relevant. I referenserna beskrivs dock alltid att det är Magnus 

Tegsved som meddelat informationen. Den intervjuade soldaten beskrivs genomgående som en 
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arbetande soldat och därmed anonym då vi inte ville sätta soldaten som anställd i en obekväm 

situation i och med uttalande av negativa åsikter angående kampanjen. 

 

4.2 Urval & Avgränsningar 
Vårt intresse för den kommunikativa utmaning som uppstår vid marknadsföring av ett farligt 

yrke skapades i och med Försvarsmaktens rekryteringskampanj. Vilken organisation vi skulle 

studera detta hos fanns därmed med tidigt i tankarna. Försvarsmakten har kommit att ställas inför 

detta som vi menar vara en kommunikativ utmaning i och med att den allmänna värnplikten 

avskaffats i Sverige. På grund av denna utmaning såg vi Försvarsmakten som en lämplig 

organisation att studera.  

 

Vi avgränsade studien genom att endast titta på den senaste kampanjen “Vad håller du på med?” 

för att därmed kunna gå djupare in på denna. En anledning till denna avgränsning beror även på 

att Försvarsmaktens kampanjer skiljer sig mycket över tid och då vi inte ville fokusera på 

skillnader mellan dessa såg vi det mest lämpligt att endast fokusera på den senaste kampanjen. 

Vi ansåg att materialet från den senaste kampanjen var en tillräcklig grund för vår analys. Vår 

analys var alltså ingen jämförande analys och hade inte heller fokus på hur organisationens 

arbete kring profilering och marknadsföring sett ut innan avskaffningen av allmän värnplikt. 

 

En andra avgränsning som gjordes var att endast genomföra två intervjuer, en med en person 

som sitter på kunskap om Försvarsmaktens strategier angående kampanjen och en med en person 

som har mer arbetsnära relation till yrket. Vi pratade därmed inte med rekryter eller 

privatpersoner angående deras uppfattningar om kommunikationen i kampanjen. Vi såg detta 

som en relevant avgränsning då vi med intervjuerna ville komma åt organisationens strategier 

och tankar bakom de val som gjorts i och med kampanjen samt en snabb inblick i vad en redan 

anställd hade för uppfattning. 

 

4.3 Metodologisk diskussion 
I vår metodologiska diskussion kommer vi att diskutera tre faktorer vilka vi ser haft påverkan på 

uppsatsens validitet och reliabilitet. Dessa faktorer är; urval och avgränsningar, vår påverkan 

som uppsatsskrivare och metodval. Vi avslutar avsnittet med en diskussion om kvalitativ text- 

och bildanalys som metod. 

 

En första faktor som haft påverkan på studien är vårt urval och våra avgränsningar. En 

diskussion kan föras kring valet av att endast studera den senaste kampanjen, då materialet är 

relativt begränsat i kvantitet. Hade fler kampanjer studerats hade det skapat ett större underlag 

och större inblick i hur Försvarsmakten kommunicerat under en längre tid. Försvarsmaktens 

rekryteringskampanjer skiljer sig mycket åt över tid, vilket innebär att en sådan jämförande 

studie hade inneburit en annorlunda frågeställning. En ytterligare möjlighet hade varit att 
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inkludera mer av Försvarsmaktens informationsmaterial som kan kopplas till rekrytering överlag. 

Här menar vi dock att det var mest relevant att fokusera på en kampanj för att studera ett samlat 

material och ansåg detta som tillräckligt för att besvara frågeställningen. Då vår frågeställning 

inte var ämnad att jämföra olika kampanjer såg vi det bäst att istället gå på djupet med en 

kampanj. 

 

En andra faktor som har haft påverkan på studien är den roll vi själva haft som uppsatsförfattare. 

I och med att studien bygger på en kvalitativ metod har detta haft inverkan då vi själva tolkat och 

analyserat materialet. Enligt Ekström och Larsson påverkar det som vi ser som självklarheter i 

vår egen kultur alltid hur vi tolkar bilder och dess innehåll. Dessa kunskaper och normer om 

symboler och konventioner, vilka ligger till grund för tolkningen är alltså kulturellt betingade.
63

 

Vårt val av metod, vår analys samt de slutsatser vi dragit har präglats av att våra bakgrunder är 

relativt lika. För att undvika att skapa en allt för ensidig tolkning har vi kontinuerligt tagit ett steg 

tillbaka i arbetsprocessen för att försöka se våra resultat ur ett kritiskt perspektiv, genom att 

ifrågasätta vårt analytiska tillvägagångssätt för att pröva resultatens hållbarhet och validitet. 

Trots att uppsatsen krävt en arbetsfördelning vilket medfört att vi som individer i vissa stunder 

fokuserat mer på utvalda delar av uppsatsen, har vi varit noga med att alltid gå igenom och 

diskuterat våra resultat för att på så sätt skapa en sammanhängande uppsats. 

 

En tredje faktor som påverkat studien är valet av metod. Vi valde att bygga studien på en text- 

och bildanalys och valde att inte utgå ifrån intervjuer med anställda eller medborgare. Vi 

genomförde en intervju med en ansvarig för kampanjen inom organisationen och talade med en 

anställd, men vi ser dessa mer som kommentarer än något som vår studie bygger på. Vi ser att en 

analys av kampanjmaterialet var rätt metod för att besvara våra frågor då det vi var intresserade 

av var vilken bild som förmedlas av organisationen. Hade vårt huvudfokus varit uppfattningar 

om kampanjen hos andra eller skillnader från tidigare kampanjer hade andra metoder varit mer 

lämpliga. Vi ser därmed vår metod som mest passande för vårt syfte och frågeställning. 

 

En fjärde faktor som påverkat studien är vårt teoretiska angreppssätt. Vi valde att koppla studien 

till teorier om social marknadsföring och teorier om ett utbyte. Detta har därmed format studien 

och skapat ett perspektiv utifrån denna utbytesteori. Vi ansåg denna teori passande då det var 

tydligt att ett utbyte kunde urskiljas. Studien hade såklart fått en annan inriktning om kampanjen 

studerats som propaganda eller som en annan typ av marknadsföring, men då vi såg det 

intressanta var att undersöka vad en organisation som marknadsför ett yrke som kan innebära 

fara lockar med, såg vi dessa teorier om ett utbyte som mest relevanta. 

 

4.3.1 Diskussion av kvalitativ metod och textanalys  

Vid en kvalitativ metod är det viktigt att vara kritisk mot sina egna generaliseringar, då sådana 

kan grundas i myter och fördomar hos oss själva. För att trots detta kunna dra generella slutsatser 

                                                
63

 Ekström & Larsson (2011) s. 179   



Soldat – det lättaste yrket i världen      Siri Nilsson 
En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj    Nora Olofsson 

25 

 

utifrån det studerade materialet krävs ett ständigt kritiskt förhållningssätt där man ifrågasätter 

dessa generaliseringar.
64

 Både den text- och bildanalys av kampanjmaterialet och den analys som 

gjorts av intervjuerna blir i någon mening subjektiva eftersom våra erfarenheter spelar in i den 

tolkning vi gör. I vår undersökning av Försvarsmaktens kommunikation i rekryteringskampanjen 

ser vi att vi lyckats vara så pass objektiva det går i våra tolkningar och lyckats skapa en balans 

genom olika perspektiv i analysen då vi kompletterade vår egen analys med intervjuer. Med 

andra ord fick vi i analysen av kampanjen stå för det kritiska ögat, samtidigt som vi genom 

intervjuerna fick inblick i organisationens tänk kring strategier, val och uppfattningar. 

 

4.3.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser vi att vi med denna metod i vår studie lyckats bidra till ökad kunskap 

inom ämnesområdet media och kommunikationsvetenskap. Vi ser att de avgränsningar och de 

frågor vi tillämpat uppfyller de förväntningar vi hade på studien. Vi anser att vi lyckats vara 

objektiva i vår analys, att våra slutsatser kan anses vara trovärdiga och att vi ställt de rätta 

frågorna till vårt material. 

 

En utmaning med vår metod har varit att hela tiden gräva djupare och dra analysen ett steg 

längre. Då vi ville se vilken påverkan kommunikationen haft på organisationen och dess bild fick 

vi hela tiden analysera och gräva djupare för att se vad gestaltningarna var ett tecken på. Detta i 

kombination med att analysera utifrån en allmän uppfattning och inte utifrån våra personliga 

uppfattningar har varit två svårigheter vi mött. En ytterligare motgång var vid vår intervju med 

marknadsansvarige på Försvarsmakten som i stor utsträckning kontrade våra frågor med 

standardsvar, vilket gjorde att intervjun fick mindre plats i studien än vad vi från början tänkt och 

vår egna analys fick störst utrymme. 

 

Vi hoppas att vi genom denna studie bidragit till ökad förståelse och kunskap kring 

kommunikativa utmaningar i och med kommunikation och rekryteringskampanjer. Vi 

presenterar också inspiration till vidare forskningsingångar som diskuteras vidare på sida 52 

under avsnittet förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
64

 Ekström & Larsson (2011) s. 17 



Soldat – det lättaste yrket i världen      Siri Nilsson 
En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj    Nora Olofsson 

26 

 

5  

Bakgrund Försvarsmakten 
 

I detta kapitel följer en inledande beskrivning av Försvarsmakten för att skapa en förståelse för 

dess uppdrag och uppgifter. Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationens förändring, 

organisatoriska struktur, uppdrag och avslutas med beskrivningar om vad som förväntas av en 

anställd inom organisationen. 

 

I juli 2010 avskaffades värnplikten i Sverige och ersattes istället av GMU (Grundläggande 

Militär Utbildning) vilket är en frivillig utbildning. Lagen om totalförsvarsplikt finns dock kvar, 

vilket innebär att försvarsberedskapen i vissa situationer kan kräva militär utbildning. Plikten är 

alltså vilande i fredstid, men kan fortfarande utnyttjas i tider av krig eller risk för nationens 

säkerhet.
65

 Försvarsmakten har en budget på cirka 40 miljarder kronor och med sina 20 000 

anställda är de en av Sveriges största myndigheter.
66

 

 

Försvarsmaktens organisation är strukturerad som följande figur visar.
67

 

 
Figur 1. Försvarsmaktens organisationsschema 
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Följande figur visar hur fördelning av anställda sett ut under tidsperioden 2008 till 2011.
68

 

 
Figur 2. Fördelning av anställda 

 

5.1 Uppdrag 
Försvarsmaktens uppdrag och uppgifter styrs av Sveriges riksdag och regering. Försvarsmaktens 

uppgifter är att: 

 

 

Försvarsmaktens vision är att förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad 

strid:   

o 

o 

o 
70

Försvarsmakten beskriver själva sitt arbete som följande: 

 

o 
71
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o 
72

o 
73

 

5.2 Att arbeta inom Försvarsmakten 
Att vara anställd på Försvarsmakten innebär en varierad arbetsmiljö. “Du kan arbeta på ett 

kontor i Sverige, men även på ett fartyg eller i en tältförläggning i ett annat land.”
74

 Att vara 

anställd inom Försvarsmakten kan innebära många olika arbetsuppgifter. Förutom militära 

uppgifter finns det allt från mekaniker, administratörer och tolkar till jurister, informatörer och 

sjukvårdspersonal. Det förekommer också att dessa civilanställda deltar i Försvarsmaktens 

fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser runt om i världen.
75

 Organisationen beskriver att 

de anser det vara viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra 

jobb. De fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser som Försvarsmakten deltar i runt om i 

världen ställer höga krav på de anställda som deltar i insatserna: 

 

 

Försvarsmakten är en stor organisation med många olika arbetsuppgifter, men hela 

organisationen strävar efter att uppnå samma vision, att förebygga och hantera konflikter och 

krig. 
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6 

Resultat & Analys 
 

I detta kapitel beskrivs resultatet av studien. Inledande presenteras en beskrivning av kampanjen 

för att skapa en överblick, sedan följer beskrivningar och analyser av den ideologi som 

förmedlas i kampanjen och den meningsmodell vi ser beskriva förhållandet mellan de olika 

parterna. Slutligen beskrivs den bild av Försvarsmakten som vi ser förmedlas. 

 

6.1 Beskrivning av kampanjen 
Rekryteringskampanjen “Vad håller du på med?” består av fyra reklamfilmer, fem affischer, fem 

radioreklamer, direktreklam i form av utskick, samt ett antal standardbanners utformade för 

marknadsföring på webbplatser.
77

 Det centrala i kampanjen är genomgående ett antal människor 

som utför eller diskuterar företeelser eller situationer. En man tejpar upp sig själv på en vägg 

med silvertejp och en annan sätter en gigantisk ballong på huvudet och filmar det.
78

 En ung 

kvinna står och färgkoordinerar sin boksamling, ett par vänner hörs diskutera huruvida man ska 

bära sin mössa på ett annat sätt och en ung man sitter framför ett stort fönster på vilket han fäster 

mängder av post-it-lappar.
79

 

 

 

 

Efter att individen eller individernas aktivitet visats upp, kommer frågan “Vad håller du på 

med?” från en röst eller i skriven text. Därefter talar denna röst eller text om vad Försvarsmakten 
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själva håller på med, där exempel som “säkra mattransporter”
80

 och “undsätta drabbade”
81

 lyfts 

fram.  

 

Kampanjens centrala upplägg är att lyfta mer udda och speciella företeelser som människor 

sysselsätter sig med, beskrivna som ytterligheter eller rent av fiktiva händelser. 

Reklamkampanjen humoriserar det faktum att vi i Sverige har möjlighet att spendera vår tid på 

sådana saker som inte har någon mening och som inte heller betyder särskilt mycket för någon 

annan. Dessa företeelser sätts sedan i stark kontrast till det Försvarsmakten som organisation 

önskar uppnå. 

 

6.2 Upplägg och introduktion: två nivåer 
I Försvarsmaktens rekryteringskampanj ser vi två nivåer av kommunikation och förmedlade 

värden. För det första en kommunikation som förmedlar organisationens världsbild, vilken vi 

valt att kalla den ideologiska kommunikationen, samt en mer kommersiell kommunikation som 

har funktionen att locka sökande till organisationen. Det är utifrån dessa två nivåer som 

kommunikationen i kampanjen kommer att presenteras.  

 

Vi beskriver även hur ett maktperspektiv kan kopplas till den ideologiska kommunikationen och 

hur detta sedan leder till en meningsskapande process. Dels ser vi till den ideologi och den 

maktrelation som blir synlig genom den människosyn och världsbild som förmedlas och en 

redogörelse av hur denna maktrelation ser ut och exemplifieras, samt hur kommunikationen 

kommit att fokusera på målgruppens motivationsfaktorer genom vad vi väljer att kalla en 

meningsmodell. Att marknadsföra en meningsfull yrkesroll är centralt för att ett utbyte ska kunna 

äga rum. 

 

6.3 Den ideologiska nivån: en maktmodell  
I detta kapitel beskriver vi den första nivån, vilken vi benämner som den ideologiska 

kommunikationen som förmedlar organisationens världsbild. I tidigare presenterad teori förklarar 

Fiske begreppet ideologi som ett sätt att beskriva den sociala produktionen av betydelse. En 

ideologi är uppbyggd av specifika idéer och attityder, vilket fungerar meningsskapande.
82

 Enligt 

John B.Thompson innehåller ideologibegreppet även aspekten dominans och hur en maktrelation 

baserad på dominans kan existera med hjälp av meningsskapande.
83

 I Försvarsmaktens 

rekryteringskampanj ser vi till den ideologi som genom sådan mening och makt tydligt träder 

fram. Den ideologiska bild som i kampanjen kommuniceras har vi valt att beskriva med hjälp av 

följande figur där vi ser relationerna mellan modellens tre element (aktörer) som en maktrelation.  
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För att beskriva figuren ovan börjar vi med att redogöra för de olika delarna i modellen. Du är 

den mottagare som tilltalas i kampanjen, Vi utgörs av Försvarsmakten och Dem är de som 

Försvarsmakten i sitt arbete undsätter och försvarar. Figuren ovan beskriver det förhållande som 

Försvarsmakten i sin ideologi befinner sig i genom synen på Du, på sig själva alltså Vi, och även 

på Dem. Linjerna mellan grupperna beskriver vart förhållandena existerar, förhållandet som finns 

mellan Du och Vi samt mellan Vi och Dem. Ingen linje existerar mellan Du och Dem på grund av 

att detta förhållande inte kan existera enligt denna ideologi, om inte Du tar vägen genom Vi. 

Utifrån modellens beståndsdelar beskriver vi synen på det maktförhållande som finns grupperna 

emellan.  

 

6.3.1 Synen på Du 

Du beskrivs vara en individ som utför sysslor som gestaltas som meningslösa. Denna tolkning 

gör vi genom tre faktorer vilka är kontinuerligt återkommande i kampanjmaterialet. Dessa tre 

faktorer benämner vi som; nöje för stunden, ensamt utförande samt ifrågasättande. Dessa är de 

tre bidragande faktorerna som lett till en tolkning av individernas sysslor som meningslösa.  

 

Den första faktorn, nöje för stunden, framställs genom att visa att de sysslor som genomförs ser 

ut att vara sysslor med karaktär av ett tillfälligt tidsfördriv. Det handlar dels om rent estetiska 

handlingar så som att dekorera med tidningar, sätta fast post-it-lappar i ett visst mönster, 

fotografera sin frukost eller att koordinera sina böcker utifrån färg.
84

 För det andra handlar det 

om sysslor av mer experimenterande art, som att sätta en gigantisk ballong över hela 

överkroppen eller tejpa fast sig själv på väggen med silvertejp.
85

 För det tredje inkluderar det 

också diskussioner om olika ämnen, som att förändra sig själv genom att exempelvis byta dialekt 

eller förändra sitt tonläge.
86
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Den andra faktorn, ensamt utförande, visas genom att majoriteten av sysslorna utförs av endast 

en individ. Det förekommer i vissa av reklamfilmerna och radioreklamerna flera roller samtidigt, 

men det är endast en individ som utför själva sysslan. Det enda undantaget är den affisch där ett 

antal kompisar gemensamt utför en handling, då de leker med en mobiltelefon.
87

 Att endast en 

individ utför handlingarna förstärker tilltalet till Du som en ensam individ, vid frågan “Vad 

håller du på med?”, medan Försvarsmakten är en gemenskap som för talan för en stor grupp 

människor. Detta ser vi förstärka ett möjligt ifrågasättande av sysslorna då det skapas en tydlig 

differentiering som visar på det avstånd som finns mellan individen och gruppen. Detta visar på 

ett uteslutande och ett tydligt avståndstagande från Försvarsmaktens sida gentemot de sysslor 

som individen utför. 

 

Den tredje och sista faktorn, ifrågasättande, är uppdelad i två delar, dels i ett ifrågasättande från 

huvudpersonerna själva men även ett ifrågasättande som sker från de medverkande birollerna. 

Den första delen, att huvudpersonerna ifrågasätter sig själva, grundas i de ansiktsuttryck 

individerna har då de tar blicken från den specifika aktivitet de håller på med och riktar den mot 

betraktaren. Kvinnan vid bokhyllan som färgkoordinerar sina böcker ser ut som om hon blivit 

påkommen med något, likaså mannen som skapar mönster med post-it-lappar på fönstret.
88

 

Individerna ser frågande ut, som om de själva först när de blir påkomna börjar fundera på vad 

deras aktivitet gör för nytta. Kanske funderar individerna själva på om det de sysslar med är just 

meningslöst, och när andra får möjlighet att ifrågasätta deras val blir tvivlet större.  
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Den andra delen av ifrågasättandet, som kommer från birollernas sida, förekommer tydligast i 

radioreklamerna då det endast är där som dessa uttalar sig. Radioreklamerna är uppbyggda på så 

sätt att huvudpersonen börjar med att förklara vad han eller hon funderat på och sedan svarar 

birollen. Den respons som ges från birollen är alltid ifrågasättande vilket följande exemplifierar: 

 

  

 

Denna typ av ifrågasättande från birollerna tyder på att de sysslor som framställs inte är helt 

enligt normen. Ifrågasättandet är tydligast i radioreklamerna men förekommer även i 

reklamfilmerna. I reklamfilmerna handlar det dock om ickeverbal kommunikation där responsen 

istället sker i form av blickar, ansiktsuttryck och därmed ett tyst avståndstagande till 

huvudpersonernas aktiviteter. När huvudpersonerna utför sina sysslor och någon kommer in i 

rummet och ser dem, tittar den som kom in frågande utan att säga något och går sedan iväg igen. 

Ett första exempel är i reklamfilm ett “Post-it”, där en kollega till mannen kommer in i rummet 

för att använda en kopieringsmaskin och ser på honom med en frågande blick, för att sedan 

konfunderad lämna rummet. Ett andra exempel är i reklamfilm tre “Frukost”, där en man i 

rummet bredvid vaknar, ställer sig upp och tittar in i köket för att se vad kvinnan håller på med. 

Han ser trött och något konfunderad ut när han ser på kvinnan som är fullt upptagen, men lämnar 

rummet utan någon kommentar. Detta ickeverbala ifrågasättande konfirmerar också bilden av att 

det som pågår inte är helt enligt normen eller ett positivt beteende.  
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Genom denna gestaltning av aktiviteterna som normbrytande ser vi skapandet av en historia som 

förmedlar att individen i det privata rummet sysselsätter sig med mängder av oviktiga företeelser, 

något som förstärks av ett ifrågasättande från dessa biroller. Försvarsmakten kommunicerar i 

kampanjen en bild av individen i det privata som normbrytande. Privatpersonerna blir de 

meningslösa som till skillnad från Försvarsmakten inte gör någon betydande skillnad i världen. I 

och med denna gestaltning blir individerna de som inte gör skillnad och tillskrivs därmed en 

beskrivning som meningslös. 
 

6.3.2 Synen på Vi 

I kampanjen skapas en tydlig skillnad mellan Du och Vi. Denna skillnad skapas delvis genom 

språklig retorik, där Försvarsmakten alltid beskrivs som Vi och privatpersonerna som Du. 

Försvarsmakten blir då motsatsen till Du och därmed också motsatsen till meningslös. 

Försvarsmakten symboliserar i detta sammanhang en gemenskap för en meningsfull och 

betydande karaktär. Genom denna motsättning där individen gestaltar det som Försvarsmakten 

inte sysslar med, skapas en bild av organisationen som heroisk. Beskrivningarna av vad 

organisationen gör sätts i relation till vad privatpersonen sysslar med, vilket skapar en motvikt. 

Försvarsmakten tillskrivs utförandet av de heroiska insatserna som räddar liv och skapar mening 

för andra och individerna i kampanjen framställs som mindre viktiga och de som utför 

betydelselösa uppgifter. 
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Försvarsmakten beskriver Vi, vad de själva är, dels genom att framställa vad de inte är, de är inte 

den meningslösa vardagspersonen, men också genom korta beskrivningar om vad de själva utför. 

Det som Försvarsmakten beskrivs göra är att undsätta, säkra, försvara och göra skillnad. Att 

Försvarsmakten gör skillnad är något som uttrycks i stora delar av kampanjmaterialet:  

 

  

 

I och med en beskrivning av Försvarsmakten som de som undsätter, säkrar, försvarar och gör 

skillnad skapas en historia om en altruistisk organisation. Denna osjälviska beskrivning blir en 

ytterligare förstärkning av Försvarsmaktens beskrivning av sig själva som de duktiga och de som 

gör en verklig skillnad i världen. Då individerna i kampanjen inte gör något av större värde, blir 

de inte heller tillskrivna någon form av betydelse som människor och individer i samhället. Inte 

förrän de börjar göra något av värde, för någon annan, kan de tillsammans med Vi bli viktiga i 

den betydelse som Försvarsmaktens anställda är.  

 

6.3.3 Synen på Dem  

Den grupp som i modellen beskrivs som Dem är de människor som behöver undsättas och 

försvaras. Det finns ingen beskrivning av Dem mer än att det blir underförstått att en tredje grupp 

existerar i detta maktförhållande då en grupp beskrivs behöva undsättas utifrån följande 

beskrivningar: 

 

 

 

Gruppen Dem blir därmed de drabbade, de som befinner sig en humanitär katastrof eller i 

krigshärjade länder och de nödställda som behöver undsättas. Denna grupp gestaltas som de 

hjälplösa som endast kan räddas genom de insatser som bara Försvarsmakten, Vi, kan genomföra 

i samarbete med Du. Det förmedlas därmed en bild av Dem som hjälplösa, maktlösa och 

oförmögna att ta sig ur de svåra och ibland direkt livshotande situationer som de befinner sig i. 

Dem är människor som befinner sig främst utanför Sveriges gränser, där krig och väpnade 

situationer är mer förekommande. Exempel på beskrivningar som är till grund till denna tolkning 

är:  
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Ovan nämnda beskrivningar tyder alla på att Försvarsmaktens beskrivna uppgifter sker långt 

utanför Sverige vilket skapar en bild av att Försvarsmakten, som genom denna typ av 

undsättning av dessa hjälplösa människor, främst verkar och utför dessa uppgifter utanför 

Sveriges gränser. Vi ser dock även beskrivningar som syftar till uppdrag inom Sverige så som att 

undsätta drabbade och röja vägar efter stormar, röja spår vid snöoväder samt att hjälpa nödställda 

i fjällen. Till viss del skulle Dem därmed kunna utgöras av drabbade inom Sveriges gränser. 

Dessa insatser från Försvarsmaktens sida ser vi syfta till att beskriva specifika situationer, som 

inte sker i lika stor utsträckning och inte drabbar i närheten av lika stor mängd människor som 

ovanstående situationer gör. 

 

6.3.4 Maktförhållande  

Det maktförhållande som vi ser kommuniceras i kampanjen innebär en bild av Försvarsmakten 

som en organisation med en unik position. Vi beskriver detta maktförhållande utifrån tre 

förhållanden; förhållandet mellan Vi och Dem, förhållandet Vi och Du, samt övergripande alla 

parter emellan.  

 

I det första förhållandet, mellan Vi, Försvarsmakten, och Dem, de drabbade, ser vi ett 

beroendeförhållande mellan dessa två aktörer då den ena gruppen inte beskrivs klara sig utan de 

andras hjälp och undsättning. Dem hamnar i ett beroende till Vi, som därmed får makt. Vi får 

makt över förhållandet i och med att de har makten över utförandet av de hjälpinsatser som Dem 

är beroende av och inte kan uträtta själva. I det andra maktförhållandet, Vi och Du, alltså mellan 

Försvarsmakten och privatpersonen, finns här ett maktförhållande i att privatpersonen Du måste 

ansluta sig till Vi för att kunna göra skillnad. Detta maktförhållande skapas då Försvarsmakten 

förmedlar bilden av privatpersonen som meningslös och sig själva som de som skapar mening. 

Vi är den styrande makten som har kontroll över Du. Försvarsmakten blir genom denna ordning 

överordnad privatpersonen genom deras unika position för kontroll.  

 

En viss makt finns dock även hos Du, i och med den beroendeställning Vi befinner sig i till 

denna grupp. Privatpersonen kan välja att ansluta sig till Försvarsmakten för att som del i 

gemenskapen kunna hjälpa Dem och därmed göra skillnad. Det övergripande maktförhållandet 

ser därmed ut som så, vilket maktmodellen illustrerar, att Du måste ansluta sig till Vi för att 

kunna göra skillnad och hjälpa Dem. Utifrån detta resonemang existerar inte något förhållande 
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mellan Du och Dem eftersom att förhållandet kräver att vägen till hjälp går via Försvarsmakten. 

En aktiv handling måste ske från individen Du, vilket betyder att Du från början ändå besitter en 

form av beslutsmakt vilket är en förutsättning för att relationen ska existera. Om detta beslut 

fattas får Du sedan tillgång till de befogenheter som Försvarsmaktens innehar. Du är i denna 

situation alltså inte längre meningslös då Du ansluter sig till Vi och hjälper Dem. 

 

6.3.5 Ideologisk framställning 

Organisationens världsbild och syn på de olika aktörerna och maktförhållandet som beskrivs 

ovan ser vi som en form av ideologi vilken kommuniceras till mottagaren. I teorikapitlet 

presenterade vi Jonh B.Thompsons teori om fragmentering och differentiering som ett 

tillvägagångssätt för att behålla dominansen i en maktrelation. En sådan differentiering ser vi 

tydligt i kampanjen genom den uppdelning som sker av aktörerna Vi, Du och Dem. 

Försvarsmakten sätts därmed i en unik position som den enda aktör som har möjlighet och 

kunskap att leda arbetet för en säkrare och tryggare värld. De tillskriver sig själva altruistiska 

värden vilket skapar stor skillnad mellan Vi och den meningslösa Du. Vi blir som tidigare 

beskrivit den räddande och undsättande grupp som agerar den hjälpande handen för nödställda 

människor som är oförmögna att rädda sig själva.  

 

Genom att exkludera både individen Du och gemenskapen Dem skapas grupperingar för att 

uppnå en form av exklusivitet, ett förslag om medlemskap i den grupp som är Vi. Genom den 

uppdelning som blir tydlig i formuleringen av begreppen Vi, Du och Dem ser vi alltså en form av 

fragmentering, vilken Försvarsmakten använder sig av för att upprätthålla maktförhållandet. 

Dessa skillnader grupperna emellan är ständigt påtagliga. De individuella meningslösa sysslorna 

sätts i relation till kollektivets, Försvarsmaktens, meningsfulla uppgift. Thompson beskriver själv 

en sådan differentiering genom följande citat: 

 

 

Det kommer alltså att handla om exkluderande och inkluderande beroende på det beslut som 

individen väljer att ta. Tar individen det önskade beslutet och söker anställning i organisationen 

kan den få verklig mening, en makt att påverka riktiga och viktiga saker i samhället.  

 

6.4 Den kommersiella nivån: en meningsmodell 
Den maktrelation och syn på världen som beskrivs ovan kan ses som en klassisk bild av hur en 

militär organisation arbetar och den ideologi som formar den. För att Försvarsmakten ska behålla 

denna maktrelation och således även sin dominerande position i denna, men samtidigt locka 
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sökanden som är intresserade, ser vi ett förhållande som vi väljer att kalla meningsmodellen. Vi 

ser att denna modell som är relaterad till den existerande maktrelationen, erbjuder ett utbyte, med 

fokus på relationen mellan parterna Du och Vi. 

 

 

 

De olika delarna i modellen är de samma som i modell 1, där Du är den meningslösa individen, 

Vi är Försvarsmakten och Dem är de som behöver hjälpas genom olika åtgärder. Det som visas i 

denna modell till skillnad från den tidigare beskrivna maktmodellen är det utbyte som sker i och 

med denna relation. Som tidigare visats i teorikapitlet om social marknadsföring och 

utbytesteori, handlar situationen då man ämnar påverka ett beslut om att skapa en fördelaktig 

beteendeförändring hos målgruppen, som är positiv för båda parter. Meningskapandet blir 

nyckeln då marknadsföraren bara kan nå denna beteendeförändring om vinsten av utbytet är 

övervägande positivt hos målgruppen och därmed meningsfullt.
101

 

 

För att beskriva modellen börjar vi med att beskriva det fysiska utbytet som visas med hjälp av 

de raka pilarna. Med det fysiska utbytet menar vi det utbyte mellan grupperna som innehåller 

resurser, anställning och hjälp. Ser vi till pilarnas betydelse så ser det fysiska utbytet ut som 

följande; den röda pilen står för den resurs som skapas i och med att privatpersonerna ansöker till 

Försvarsmakten och blir anställda. Det fysiska utbytet som Du erbjuder Vi består av den 

arbetskraft som Du bidrar med då denne ansluter sig till organisationen. Pilen som går åt det 

motsatta hållet, den blå, står för den anställning och lön som Vi kan ge till Du genom att 

rekrytera Du till organisationen. Detta blir då en form av konkreta förmåner som överförs till 

individen. Den gröna pilen står slutligen för de insatser som Försvarsmakten gör för de utsatta i 

och med hjälpinsatser och räddningsarbeten.  
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Det ovan beskrivna utbytet som de raka pilarna visar handlar alltså om det fysiska utbyte som 

sker i denna relation. Enligt utbytesteorin måste alltså fördelarna för den som går med på ett 

utbyte vara större än vad den uppoffrar. I detta sammanhang innebär det alltså att den potentiella 

rekryten måste se att den får ut mer av en anställning hos Försvarsmakten än vad den ger upp. I 

detta sammanhang behöver alltså den sökande få ut mer av en tjänst inom Försvarsmakten än 

vad de själva känner att de behöver uppoffra. Det som krävs för att Du ska gå med i Vi är därmed 

uppfyllda motivationsfaktorer genom uppfattningen av en meningsfull yrkesroll, så att individen 

får ut något av utbytet genom att fördelarna väger mer än potentiella nackdelar (exempelvis 

risker i yrket). Detta förhållande och förmedling av meningsfullhet visualiseras genom de yttre 

smala pilarna. 

 

6.4.1 Ett utbyte mellan Försvarsmakten och rekryten 

 

 
 

 

För att beskriva de yttre pilarna tittar vi först närmare på ovan visade del av Meningsmodellen. 

Den yttre böjda pilen illustrerar här det meningsfulla faktorer som Vi erbjuder Du. Mellan Vi och 

Du finns alltså en meningsfull relation där Du vill ha de befogenheter och tillskrivas de heroiska 

egenskaper som Vi har. Individen vill genom att utföra hjälpinsatser i samverkan med 

Försvarsmakten tillskrivas mening och därmed bli meningsfull. Vi vill fortfarande åt den fysiska 

arbetsinsats som Du bidrar med för att kunna genomföra sina uppdrag. Det sker här ett utbyte om 

båda parter blir nöjda och väljer att gå in i utbytet, vilket skapar en relation som är till fördel för 

båda parterna.  

 

Förhållandet ser alltså ut på ett sådant sätt att Du funderar över kostnaderna för att gå med på 

relationen och utbytet. Om de ser att meningen de tillskrivs, och fördelarna de därmed får 

tillbaka, är större än uppoffringen, är de villiga att gå in i utbytet. Det har i och med detta blivit 

viktigt för Försvarsmakten att se till att det som skapar mening för Du, motivationsfaktorerna, är 

tillräckligt stora. Det är därför centralt för Försvarsmakten att skapa en framställning som för den 

sökande upplevs som meningsfull. Det har kommit att handla om att skapa mening i och med 

yrkesvalet för den sökande och därmed sker utformningen på dennes villkor. Ett framträdande 
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mönster i kampanjmaterialet är en kommunikation som kommit att utformas på de sökandes 

villkor på ett sätt som för dem är tilltalande. 

 

6.4.2 Marknadsföring av en meningsfull yrkesroll 

 

 
 

 

Om vi tittar på den andra delen av modellen, förhållandet mellan Vi och Dem, så ser vi också här 

ett utbyte. Det som Vi får tillbaka när de hjälper Dem är att de tillskrivs en betydelse som en 

hjälpande och heroisk kraft i samhället och världen. Utan Dem kan inte Försvarsmakten erbjuda 

en meningsfull yrkesroll till Du och uppfyller då inte samma funktion som organisation. I och 

med detta befinner sig alltså Försvarsmakten som organisation i ett slags beroendeförhållande till 

Dem, för att fylla sin funktion. Den grå böjda pilen blir här den mening som Dem ger Vi i och 

med genomförda hjälpinsatser. 

 

Detta fokus på en meningsfull yrkesroll ser vi som den del av organisationen vilken motiverar 

den sökande, Du, vilket därför blir den centrala delen i avgörandet om Du väljer att gå med på 

utbytet eller inte. Därför blir det för Försvarsmakten viktigt att marknadsföra detta förhållande 

till målgruppen på bästa sätt, med att låta de positiva delarna väga tyngre än de negativa. De 

måste förmedla en bild som för den sökande lockar tillräckligt mycket för att denne ska vilja gå 

med i utbytet. Det gäller att visa att det som sker i den specifika situationen är så pass 

meningsfullt att det motiverar Du till ett sådant utbyte.  

 

6.5 Ett nytt mjukare skal 
Utifrån vad som ovan diskuterats kring ett fokus på att kommunicera organisationens uppgifter 

som meningsfulla, ser vi att Försvarsmakten har kommit att skapa ett nytt skal. Detta skal är en 

metafor för den bild av organisationen som visas upp för mottagaren. Skalet blir den del av 

organisationens profilering som visar på den meningsfulla yrkesrollen inom Försvarsmakten. Vi 

skiljer här organisatorisk image från det beskrivna skalet, då vi ser skalet som en del av 

organisationens image, som syftar till att beskriva en yttre bild som omsluter organisationen. 
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Metaforen av ett skal skapas i och med liknelsen av att organisationen omslutits av en ny och 

annorlunda bild men innanför skalet finns fortfarande samma ideologiska kärna. 

 

 
 

 

Figuren ovan illustrerar organisationen och dess ideologiska kärna med ett nytt skal (blått) som 

omger den inre bilden. På grund av att skalet är konstruerat för att skapa meningsfulla 

associationer till yrket för den sökande har Försvarsmakten fått genomföra en förändring i sin 

kommunikation. Det har skett en förändring i vad som visas upp i skalet vilket har skett på grund 

av att det blivit centralt att marknadsföra de delar av organisationen som för de sökande fungerar 

som motivationsfaktorer. Detta eftersom det är viktigt att marknadsföringen innehåller de 

faktorer som tilltalar den målgrupp som önskas värvas.
102

 Kotler och Lee beskriver detta som 

följande: 

 

För att anpassa marknadsföringen till vad målgruppen vill ha har Försvarsmaktens 

kommunikation gått från att innehålla vapen, krig och hårda värden, till att skapa ett skal 

innehållande mjuka beskrivningar om att göra skillnad. Denna förändring av skalet kan därmed 

beskrivas som att det har övergått från hårt till mjukt. Värdena kan också ses mjuka i förhållande 

till vad man normalt associerar till Försvarsmaktens uppgifter. Detta tyder på samma utveckling 

som Marshall och Brown beskriver i sin studie om vad som motiverar unga amerikaner att söka 

till militären. De beskriver att de unga idag intresserar sig mindre för krigsträning och mer för 

arbetsträning, äventyr, grupptillhörighet och vänskap: 

 

Marshall och Brown menar att fokus i militära rekryteringskampanjer därmed bör ligga i att 

marknadsföra grupptillhörighet och faktorer som motiverar dagens unga. Vi kan i och med detta 
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se att marknadsföringen av Försvarsmakten fått en ny riktning, vilket vi talar om som det nya 

skalet.  

 

Utgår vi från denna förändring som ett medvetet strategiskt tillvägagångssätt kan vi koppla detta 

till begreppet perception management och således också hur organisationer ämnar påverka sin 

image. Den nya gestaltningen av skalet ser vi vara en del i organisationens arbete med dess 

image. Organisationen beskriver tillvägagångssättet bakom den nya mjuka bilden genom att 

beskriva att tanken med kampanjen var att “fånga samtiden”.
105

 Då begreppet image är något 

föränderligt som beskriver en organisatorisk bild i en specifik stund, ser vi detta försök att fånga 

samtiden som en medveten strategi för att tilltala den moderna människan. Som presenterat i 

teorikapitlet är image ett begrepp som står i relation till legitimitet vilket vi ser kan kopplas till 

Försvarsmaktens arbete med framställningen av det mjuka skalet.  

 

En uppfattning om en organisation som legitim, konsekvent och trovärdig är de karaktäristiker 

som bygger en organisations image. En organisation som genom sin kommunikation erbjuder 

individen ett sätt att uppnå ett mer betydelsefullt liv, ser vi därmed försöka legit imera sina egna 

sysslor, vilket Försvarsmakten gör i och med att kommunicera motivationsfaktorer och mjuka 

värden i skalet. Försvarsmakten förmedlar alltså dels en bild av att sitta på kunskap om hur 

samtiden ser ut och vad människor i denna samtid sysselsätter sig med och erbjuder också ett 

yrke som legitimeras genom att kommunicera bilden av en anställd som en hjälte. Precis som 

Elsbachs teori visar, tenderar en sådan bild av en meningsfull organisation upplevas som legitim 

och således lättare att identifiera sig med. Genom detta ökar chanserna för att både rekrytera och 

behålla anställda inom organisationen.
106

 Försvarsmakten rör sig på individens planhalva för att 

komma nära och formulera de företeelser som blir symboliska för denna samtid. Beskrivningen 

av organisationen blir även den en fråga om strategisk perception management, med syfte att 

förändra den organisatoriska image som upplevs externt.   

 

Nedan följer en beskrivning av vad som kommuniceras i rekryteringskampanjen och vad som 

inte kommuniceras, vilket vi ser vara de indikatorer som pekar på denna förändring i skalet.  

 

6.5.1 Det som kommuniceras 

I kampanjen ligger inte fokus på Försvarsmakten som organisation eller på deras viktigaste och 

mest förekommande uppgifter. Det som kommuniceras kopplat till Försvarsmakten i kampanjen 

är noga utvalda delar av deras arbete: 
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De beskrivningar som listas ovan förekommer i olika former, längre och kortare och beskriver 

kort och koncist olika uppdrag som Försvarsmakten i nuläget arbetar med. Vi kan se att det i 

kampanjen förekommer ett antal kategorier som Försvarsmakten beskriver sitt arbete utifrån. De 

kategorier som används för att beskriva Försvarsmaktens arbete rör; arbete efter stormar och 

snöoväder, säkring av mattransporter, försvar av mänskliga rättigheter och minröjning. Dessa 

fyra kategorier är den bild av Försvarsmaktens arbete som kommuniceras återkommande i 

kampanjen. Kategorierna kan i sin tur omformuleras till tre teman vilka vi ser är den bild som 

Försvarsmakten vill förmedla. De teman som kan kopplas till det arbete som kommuniceras ser 

vi är; hjälp, försvar och säkerhet. Dessa teman är beskrivningar som Försvarsmakten vill 

tillskrivas. Det blir därmed även här en form av perception management då organisationen 

försöker skapa en bild av sig själva med målet att inge förtroende och skapa bilden av en legitim 

organisation. De ord som i kampanjen tillskrivs Försvarsmakten kan liknas vid en 

moderssymbol. En moder som hjälper, försvarar och säkrar. Försvarsmakten blir då modern som 

hjälper sina barn, Dem, genom att försvara dem mot faror och försäkra dem mot nutida och 

kommande ondska.  

 

6.5.2 Det som inte kommuniceras 

Ovan redogörs för den del av Försvarsmaktens arbete som kommuniceras i kampanjen men det 

är även av intresse att titta närmare på det som inte kommuniceras. De begrepp och 

formuleringar som strategiskt väljs bort i kommunikationen i kampanjen ser vi som de ämnen 

som de vill flytta fokus från, då det är ämnen som ligger utanför målgruppens 

motivationsfaktorer. 

 

Det som inte kommuniceras är dels det som enligt dem själva är Försvarsmaktens “unika 

kompetens”.
114

 De talar inte om väpnad strid, knappt något om krig och inte heller om vapen. 

Faror med yrket är inte heller något som nämns i kampanjerna och heller inte att man kan 

komma att utsätta andras liv för fara. I kampanjen förekommer beskrivningar av vad 
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Försvarsmakten vill uppnå med sitt eget agerande, men det utelämnas hur de går tillväga när de 

ska uppnå dessa mål. De attribut och aktiviteter som kanske vanligtvis förknippas med en militär 

organisation är de specifika tillvägagångssätt och resurser i form av olika typer av vapen de 

använder sig av. Det framgår inte någonstans i kampanjen att de säkrar med vapen, att de 

minröjer och att de säkrar mattransporter i pansarvagnar. Kanske är detta underförstått då det är 

militärt arbete det handlar om, men vi ser det tyda på att en mjukare bild vill lyftas av 

Försvarsmakten. 

 

Något som inte heller kommuniceras är att arbetet kan innebära en stor utmaning och att det 

ställs höga krav på den som söker och tänker sig en yrkesframtid inom Försvarsmakten. Detta 

har haft större plats i tidigare kampanjer från Försvarsmakten där de har utmanat de sökande 

genom att ifrågasätta om de besitter de specifika egenskaper som krävs för att ta sig an det 

krävande yrket.
115

 Kampanjen “Vad håller du på med?” lägger inte samma vikt vid utmaningen i 

arbetet, på samma sätt som det gjorts i tidigare kampanjer. Istället ämnar kampanjen locka den 

som vill göra skillnad. Det kommuniceras alltså inga värden kring att ett arbete inom 

Försvarsmakten kan vara både fysiskt och psykiskt krävande med utmanande uppgifter. 

 

6.5.3 Sammanfattning ett mjukare skal 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de hårda delarna i Försvarsmaktens arbete inte är något 

som får utrymme i kommunikationen i det nya skalet. Försvarsmakten själva säger att de blivit 

tvungna att genomgå en sådan ytlig förändring, med fokus på att förmedla dessa mjukare värden. 

Detta för att de i målgruppsanalyser kommit fram till att de måste kommunicera mjukare värden 

för att vara mer inkluderande.
116

 

 

Tidigare forskning visar på att det hos Försvarsmakten kommit att handla mer och mer om att 

marknadsföra äventyr och utmaningar med arbetet.
117

 I kampanjen kan vi se att 

kommunikationen har blivit än mjukare än så. Detta ser vi alltså bero på att Försvarsmakten, för 

att locka de sökande och skapa en meningsfull yrkesroll för dem, måste lägga upp sin 

kommunikation utifrån målgruppens motivationsfaktorer. De har därmed gått ifrån att skapa en 

rekryteringskampanj som tydligt kommunicerar organisationens ideologiska kärnvärden och 

uppgifter och fokuserar istället på det som för målgruppen är viktigast. Det har kommit att 

handla mer om att visa att det som Försvarsmakten utför har en mening genom att visa på sin 

allmännytta och hur värdefull deras organisation är i samhället.
118

  

 

En förändring kan alltså ses i att Försvarsmakten har frångått att i marknadsföringen fokusera på 

hårda värden, därmed alltså gått från hårt till mjukt och från egoism och altruism. 
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Försvarsmakten bekräftar även vår teori om denna förändring genom att själva konstatera och 

beskriva denna förändring. De beskriver att de tidigare, i och med kommunikation med hårdare 

värden, varit allt för exkluderande mot vissa grupper, särskilt kvinnor, och att de i och med detta 

övergått åt det mjukare hållet. De beskriver att de gått från att efterfråga intelligens till att tala 

om det mer ementionella.
119

 Denna förändring från hårt till mjukt har sin grund i som ovan 

formulerat, i målgruppens idéer och centrala värden. Vi ser därför att det är målgruppen som är 

den avgörande faktorn i hur Försvarsmakten väljer att framställa sig själva. 

 

6.6 Målgruppen är förändringsfaktorn 
Att Försvarsmakten väljer att utforma framställningen av sig själva utifrån målgruppen har vi 

valt att beskriva som att målgruppen är förändringsfaktorn.
120

 Denna förändringsfaktor ser vi 

som ständigt evolverande vilket påverkar kommunikationens utformning. Med liknelsen av 

målgruppen som en förändringsfaktor menar vi att förändringen av Försvarsmaktens 

kommunikation följer målgruppens förändring. Förändras målgruppens uppfattningar så väljer 

Försvarsmakten att förändra sin kommunikation därefter. 

 

 
 

 

Som vi ser i modellen ovan är målgruppens motivationsfaktorer illustrerade med en streckad 

linje, med vilket vi menar att dessa är föränderliga. Vad som motiverar målgruppen är något som 

förändras över tid, vilket även tvingar Försvarsmakten att förändra sin kommunikation för att 

fortfarande kunna locka till ett meningsfullt yrke. På grund av att målgruppens 

                                                
119

 Magnus Tegsved, Marknadsansvarig Försvarsmakten  
120

 Försvarsmakten väljer att utforma sin kommunikation utifrån målgruppens uppfattningar om vad som är en meningsfull och god     

      organisation. Trots att denna anpassning är frivillig från organisationens sida blir målgruppens uppfattningar en avgörande f aktor  

      i förändringen av kommunikationen. 



Soldat – det lättaste yrket i världen      Siri Nilsson 
En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj    Nora Olofsson 

46 

 

motivationsfaktorer är föränderliga skapar detta ett skal hos Försvarsmakten som är föränderligt, 

då kommunikationen hela tiden syftar till att marknadsföra ett meningsfullt yrke. Eftersom att 

kommunikationen endast skapar bilden av en meningsfull yrkesroll om det är så den upplevs av 

målgruppen blir målgruppens uppfattningar den avgörande faktorn i skalets utformning. 

Framställningen av organisationens skal grundar sig därmed i målgruppens uppfattningar och 

motivationsfaktorer. Skulle målgruppens uppfattning om vad som är viktigt, lockande och 

meningsfullt förändras så skulle Försvarsmakten förändra sin kommunikation därefter. 

 

Försvarsmakten talar själva om att fånga samtiden, att det är samtiden som styr hur 

kommunikationen ser ut,
121

 vilket vi ser bekräfta att det är tillfälliga faktorer som utgör 

förändringsfaktorn. Försvarsmaktens marknadsansvarige bekräftar även detta genom att beskriva 

att om målgruppens uppfattningar skulle ändras skulle deras kommunikation följa därefter: 

 

 

Att målgruppen utgör förändringsfaktorn menar vi har fått en stor betydelse som kommit att 

forma Försvarsmaktens kommunikation. Vi ser en tydlig utveckling i hur kommunikationen i 

rekryteringen förändrats, från att organisationen varit tydliga med att lyfta fram sin egen 

verksamhet och värderingar till att tala om sig själva på ett sätt som ska upplevas som mer 

attraherande sett till målgruppens motivationsfaktorer. Att följa med i förändringen utifrån 

målgruppens uppfattningar har blivit centralt, vilket har lett till denna formulering om 

målgruppen som förändringsfaktor. 
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7 
Slutsats & slutdiskussion  

 

Efter presentationen av studiens resultat och analys följer nu ett kapitel med ett antal slutsatser följt av en 

avslutande diskussion. Kapitlet inleds med en sammanfattning av de mönster som går att urskilja ur 

resultatet samt svar på studiens frågeställning. Därefter sätts dessa i ett större perspektiv och en 

diskussion förs kring hur en organisation presenterar sin verksamhet för att locka rekryter till ett yrke 

som kan innebära livsfara. 

 

7.1 Slutsatser  
Vi inleder med att besvara studiens frågeställning vilken fokuserar på Försvarsmaktens 

kommunikation och strategier vid rekryteringskampanjen “Vad håller du på med?”. Studien visar 

att Försvarsmakten har utformat kampanjen med anpassad kommunikation som främsta strategi 

vilket har skapat en framställning, ett skal, av Försvarsmakten som en hjälpande moderssymbol, 

vilket i sin tur skapat en förändrad diskurs. Nedan följer förklaringar av dessa punkter vilka är 

studiens centrala resultat.   
 

7.1.1 Anpassad kommunikation som främsta strategi 

Efter att ha analyserat rekryteringskampanjen “Vad håller du på med?” ser vi att den främsta 

strategin Försvarsmakten använder sig av för att tilltala de sökande är att tala med målgruppen på 

målgruppens sätt. Försvarsmakten har utformat sin kommunikation på ett sätt som ska vara 

tilltalande för dem som önskas rekryteras. Vi ser i och med detta att Försvarsmakten väljer att 

förändra sin kommunikation utifrån målgruppens uppfattningar. Målgruppens uppfattningar har 

därmed blivit den avgörande faktorn i förändringen vilket vi i resultatkapitlet beskriver som att 

målgruppen är förändringsfaktorn. Denna förändringsfaktor är det som vi ser vara avgörande i 

förändringen av kommunikationen, trots att det är ett frivilligt val från Försvarsmaktens sida. 

 

Försvarsmaktens kommunikation har nu en annan form än tidigare eftersom att organisationen 

har kommit att ännu tydligare kommunicera på målgruppens villkor. Detta innebär också att  

kommunikationen kommer att vara fortsatt föränderlig i förhållande till utvecklingen av 

målgruppens idéer om yrkesrollen som meningsfull. Skulle målgruppens idéer om vad som är en 

meningsfull yrkesroll förändras ser vi att Försvarsmakten skulle välja att följa den förändringen 

och därmed förändra kommunikationen.  
 

7.1.2 Försvarsmakten som en hjälpande moderssymbol 

Att Försvarsmakten utformat sin kommunikation utifrån målgruppens uppfattning om 

innebörden av meningsfull yrkesroll har medfört att de fått ett nytt skal bestående av 
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kommunikation innehållande andra värden än organisationens ideologiska kärna. Den bild som 

Försvarsmakten kommunicerar av sig själva beskriver vi därmed som delad. Den första djupare 

delen är den inre delen av organisationen som är kopplad till dess ideologi och centrala värden. 

Denna del ser vi vara oförändrad, där det fortfarande är en typisk bild av en militär organisation 

som förmedlas. Denna ideologiska kommunikation är dock något mera dold och kommuniceras 

som en underliggande mening. Den andra delen, den mer ytliga kommunikationen som ska verka 

intresseväckande, ser vi har fått en helt ny form. Denna nya riktning som den ytliga 

kommunikationen tagit har vi alltså valt att benämna som att organisationen fått ett nytt skal. 

Detta skal är den bild av organisationen som visas utåt, vilken förmedlas i och med 

rekryteringskampanjen. Liknelsen av ett skal skapas i och med att organisationen är densamma 

men har ett nytt lager runt om organisationen som skapar en ny bild utåt. 

 

Detta nya skal som har en annorlunda riktning och form sett till Försvarsmaktens ideologiska 

kommunikation ser vi kunna liknas vid en moderssymbol. Fokus ligger på att marknadsföra 

mjuka värden, en meningsfull yrkesroll och att på så sätt förmedla en bild av Försvarsmakten 

som en hjälpande hand. Försvarsmakten har i ett lager över sin organisatoriska kärna, vilken är 

full av hårda värden baserade på befogenhet att använda vapen och deras utmanande 

stridsförberedande träning, lagt på detta skal vilket skapar en mjukare och mer feminin bild av 

organisationen. Denna feminina bild skiljer sig från en typisk bild av en militär organisation som 

ofta kopplas till hårda och maskulina värden. 
 

7.1.3 En förändrad diskurs 

Sett till anpassning till målgruppen i kommunikationen och framställningen av Försvarsmakten 

som en moderssymbol ser vi en förändring i diskursen.
123

 Denna diskursiva förändring ser vi 

genom de mjuka, feminina värden som nu ligger i fokus i kommunikationen. I och med detta 

skifte av fokus bortprioriteras den hårda och tuffa sidan av yrket. Vi ser grunden till förändringen 

ligga i att målgruppens motivationsfaktorer består av mjuka värden. Individen motiveras inte av 

de hårda budskap och detaljerade beskrivningar som militära uppdrag förmedlar. Vapen, strid 

och risker är därmed inte längre uttalat, i alla fall inte i det första mötet med Försvarsmakten som 

organisation, vilket varit mer tydligt förekommande i tidigare kampanjer. Diskursen är numera 

fokuserad på att beskriva organisationen och dess uppdrag som meningsfullt, istället för en 

hårdare uppvisning av verkligheten för en organisation vars unika förmåga är just väpnad strid.  
 

7.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Försvarsmaktens skal idag är väldigt långt åt det mjuka 

hållet. I och med att denna utformning av kommunikationen grundar sig i målgruppens 

uppfattningar är detta en bild som ständigt kommer att vara i förändring. Organisationen har 

frångått att lyfta en typisk deskriptiv bild av vad de gör och fokuserar istället på att kommunicera 

                                                
123

 Begreppet diskurs använder vi som ett specifikt sätt att tala om och förstå världen (Jorgensen & Philips) 



Soldat – det lättaste yrket i världen      Siri Nilsson 
En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj    Nora Olofsson 

49 

 

mjuka värden som fungerar som motivationsfaktorer för de sökande, vilka visar på en 

meningsfull yrkesroll. I och med denna analys innebär det ett arbete i att hela tiden läsa av vad 

som för målgruppen fungerar motiverande, där yrkesrollen ska beskrivas som meningsfull. 

Försvarsmaktens kommunikation kan därmed inte beskrivas med fasta adjektiv, utan måste 

beskrivas som föränderlig, med målgruppen som främsta förändringsfaktor. 

 

Utifrån en sådan sammanfattning av vårt resultat kan vi presentera ett antal slutsatser, vilka alla 

grundar sig i den analys vi gjort i tidigare kapitel. 

 

o En första slutsats vi kan dra är en bekräftelse av teorier kring ett utbyte av mening och 

insats som är centralt i social marknadsföring och utbytesteorier. Vi ser att i ett utbyte 

som kräver en hög insats av den som väljer att gå in i utbytet krävs också höga 

fördelar, ett meningsfullt yrke. 

 

o I och med att de sökande utgör förändringsfaktorn blir det centralt att veta vad som 

motiverar dessa. Detta blir viktigt så att organisationen i fråga kan marknadsföra sig 

och kommunicera på ett sätt som för individerna är motiverande och lönsamt. God 

kännedom om sin målgrupp blir därmed centralt.  

 

o Att helt övergå till att kommunicera på målgruppens sätt och utifrån vad de söker kan 

skapa en konflikt inom organisationen. Om organisationen helt kommunicerar för att 

endast försöka visa yrkesrollen som meningsfull för målgruppen, riskerar denne att 

frångå att visa upp de centrala värden som organisationen baseras på, vilket vi ser kan 

riskera att resultera i en konflikt. 

 

Då målgruppen är förändringsfaktorn för en organisations yttre bild blir denna grupp den 

avgörande faktorn i hur kommunikationen utformas. För organisationer som väljer att 

marknadsföra sig själva på ett sätt som för målgruppen ska fungera lockande till en värdefull 

tillvaro kommer det alltid att handla om att anpassa sig till samtiden och följa den utveckling 

som sker. Detta diskuterar vi i följande avsnitt utifrån tre perspektiv; hög insats kräver stor 

mening, ett ständigt föränderligt skal och glapp mellan skal och verklighet. 

 

Vi har tidigare kopplat valet som den sökande gör i att söka till Försvarsmakten eller inte till 

teorier om ett utbyte i social marknadsföring. Vi ser detta utbyte centralt i situationen där den 

sökande väger fördelar och nackdelar mot varandra och bestämmer sig för att ansöka eller inte. 

Detta utbyte fungerar som en vågskål. För en organisation som av sina anställda kräver höga 

insatser i och med stora utmaningar, arbeta fysiskt och riskera livet, behöver de då erbjuda minst 

lika mycket tillbaka för att den anställde ska uppleva utbytet fördelaktigt. Fokus på fördelarna 

som organisationen erbjuder blir då centralt även i marknadsföringen. För en organisation som 

kräver en stor insats i det utbyte de erbjuder krävs att de marknadsför fördelarna med utbytet. För 

Försvarsmakten har det nu kommit att handla om att påpeka den skillnad de gör i världen för att 
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skapa en meningsfull tillvaro för de sökande. För en organisation som kräver hög insats krävs 

också marknadsföring av meningen med yrket. 

 

För en organisation som marknadsför sig själva med utgångspunkten i att kommunicera på 

målgruppens arena medför detta det som vi väljer att kalla för ett ständigt föränderligt skal. Det 

handlar då om att hela tiden följa utvecklingen och hänga med i vad som för målgruppen just nu 

är aktuellt. Om vi ser till Försvarsmaktens gestaltning är samtiden just nu präglad av värden som 

kan ses vara långt åt det mjuka hållet. Enligt ett sådant samtidsperspektiv eftersöker 

Försvarsmaktens målgrupp dessa mjukare värden, en snällare organisation och motiveras av ett 

meningsfullt yrke. Försvarsmakten har därmed anpassat sin kommunikation till denna sortens 

meningssökande människa. I och med att det handlar om att fånga in denna samtid, menar vi 

dock att Försvarsmakten inte alltid kommer att marknadsföra sig själva utifrån dessa mjuka 

värden likt den hjälpande modersgestalten. Istället menar vi alltså att kommunikationen kommer 

att förändras i den takt målgruppen förändras, om man fortsättningsvis väljer att försöka spegla 

en sådan samtid som nuvarande kampanj gjort. Att ha målgruppen som främsta förändringsfaktor 

leder därmed till ett ständigt föränderligt skal. 

 

Intressant i och med detta är att en organisation som Försvarsmakten som är ett typexempel på en 

organisation präglad av hårda värden, kan komma att framställas som en moderssymbol som är 

omhändertagande både om anställda och de människor de ämnar undsätta. Liknelsen av 

Försvarsmakten som en sådan moder med dessa mjuka värden är långt ifrån de tankar man har 

om organisationen och vad de sysslar med, sett ur både ett historiskt perspektiv men även till hur 

ideologin fortfarande finns kvar i organisationens kärna. Detta leder oss in på det vi väljer att 

kalla ett glapp mellan skal och verklighet. Om skillnaden mellan organisationens skal och dess 

verkliga identitet är allt för stor skapas ett glapp mellan marknadsföringen och verkligheten i 

organisationen. Det kan finnas en risk i att ha ett för stort glapp mellan verklighet och 

marknadsföring, för om marknadsföringen bevisas vara felaktig genom personliga erfarenheter 

kan detta ha negativ inverkan på redan anställda i organisationen.
124

 En arbetande soldat inom 

Försvarsmakten beskriver kampanjen som missvisande och tror att stor del anställda håller med: 

 

 

Tydligt är att den anställda inte uppskattar gestaltningen av det militära arbetet som ett alternativ 

till att göra ingenting och att det finns en saknad till att den krävande delen av yrket visas upp.  
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Att vara en flexibel organisation och följa potentiella sökandes idéer om vad som är meningsfullt 

och vilka faktorer som verkar motiverande, tyder på en framgångsrik strategi då Försvarsmakten 

i och med denna kampanj lockat fler sökande än någonsin tidigare.
126

 Försvarsmaktens 

informationsdirektör Erik Lagersten beskriver kampanjens syfte vara att “väcka intresse, skapa 

nyfikenhet, förväntan eller ställa invanda föreställningar på ända.” Han menar att det först efter 

detta steg, det intresseväckande, är aktuellt att presentera den egentliga verkligheten, för att inte 

verka avskräckande i första mötet med den eventuella rekryten.
127

 Trots en förklaring kring 

tankesättet bakom kampanjen ser vi en möjlig risk i att skapa en marknadsföring som inte har 

stöd inifrån organisationen. Att Försvarsmakten kan vara ett alternativ till att sitta hemma och 

kämpa med sin surdeg, och en väg till att göra skillnad, kanske går hem hos sökande och 

potentiella rekryter, men kan få stor kritik internt. 
 

7.2 Slutdiskussion 
Att marknadsföra ett yrke som för den anställde kan innebära livsfara ser vi som en 

kommunikativ utmaning. Det blir för en organisation inte möjligt att locka med det som kan ses 

centralt inom organisationen, då detta kan verka avskräckande. Ett yrke som innebär faror kan 

därmed inte marknadsföras genom sina naturliga sysslor eftersom detta inte upplevs positivt eller 

lockande. Vi ser utifrån denna studie att en strategi för att hantera detta innebär att undvika att 

kommunicera de avskräckande och skrämmande värden som finns. En organisation som vill 

rekrytera medarbetare till ett riskfyllt arbete kan därmed inte tala om de specifika delar av yrket 

som i vilka individen kan utsättas för just sådan risk eller fara. Fokus hamnar istället på att 

kommunicera delar av organisationen som tilltalar målgruppen, exempelvis sympati och 

hjälpsamhet. 

 

Vi ser här en möjlig strategi där kommunikationen planeras utifrån det som målgruppen vill 

höra. Kommunikationen formas därmed utifrån noga genomförda målgruppsanalyser. En 

organisation som vill rekrytera nya medarbetare till det riskfyllda yrket letar utifrån detta efter 

faktorer som för den önskade målgruppen är meningsfulla, för att sedan kommunicera dessa. De 

kommunicerar värden som kan skapa mening med livet genom att de ansluter sig till det 

marknadsförda yrket. Genom marknadsföring av denna möjlighet att bli en mer meningsfull 

individ och att bidra till något större, flyttas fokus från de faror som finns och hamnar således 

istället på den prestation som individen kan bidra med för att skapa en bättre värld.  

 

Organisationen får därmed ett målgruppsanpassat skal och profilierar sig på ett sätt som tilltalar 

målgruppen. Om detta skal sedan handlar om att vara mjukare eller hårdare kommer att variera 

beroende på organisation. Då det handlar om att uppfylla målgruppens önskningar om en god 

organisation kommer det dock hela tiden att handla om en förändring. Att målgruppsanpassa 

kommunikationen är alltid förekommande i kommunikationsarbete men vi menar att denna sorts 
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anpassning med målgruppens uppfattningar som främsta förändringsfaktor utförs i en högre och 

mer extrem grad, där bilden kan hamna långt ifrån organisationens kärnvärden. Att anpassa sig 

till målgruppens motivationsfaktorer till den grad som studien visat, är dock inte helt utan 

problem om man även ser till andra faktorer än att endast locka nya. 

 

Sett ur ett trovärdighetsperspektiv menar vi att det kan ha en långsiktig negativ inverkan att inte 

ha de anställda inom organisationen på sin sida, vilket detta glapp mellan verklighet och skal kan 

leda till. Studien har visat att en beskrivning av en yrkesroll som meningsfull är viktig i 

kommunikationen riktad mot potentiella rekryter. Minst lika viktigt menar vi dock vara att 

förmedla övertygande kommunikation som har stöd från anställda som befinner sig inom 

organisationen. En organisation som har ett alltför stort glapp menar vi kan upplevas som mindre 

eller icke trovärdiga då de förmedlar vitt skilda dimensioner av sig själva beroende på den 

målgrupp de riktar sig till.  

 

En organisation som väljer att anpassa sig till målgruppen på detta extrema sätt bör fråga sig hur 

sådant arbete påverkar organisationen internt och även hur rekryten kan tänkas påverkas av ett 

möjligt glapp mellan marknadsföring och verklighet. Man kan inte styra hela kommunikationen 

utefter det målgruppen vill ha i en anställning utan att fundera över följderna. Hamnar man i sin 

marknadsföring allt för långt ifrån den egna organisationens kärnvärden i jakten med att locka 

nya sökande kanske man bör fundera över om det verkligen är rätt personer man lockar, om de 

inte är intresserade av organisationens verklighet. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi ser tre inriktningar som skulle vara intressanta för vidare forskning inom ämnet. För det första 

ser vi möjligheter till vidare forskning som fokuserar på ett internt perspektiv inom 

Försvarsmakten. En sådan studie ser vi skulle vara intressant med fokus på uppfattningar bland 

arbetande inom Försvarsmakten som jämförs med uppfattningar och tankesätt hos anställda på 

kommunikationsavdelningen, samt vad detta får för organisatorisk påverkan. Den andra 

inriktningen vi ser är en tänkbar studie ur ett externt perspektiv vilken fokuserar på att undersöka 

hur allmänheten uppfattar reklamkampanjen. Det skulle då bli en fråga om en studie av vad detta 

nya skal har för påverkan på Försvarsmaktens varumärke i en större utsträckning. Frågor kring 

huruvida detta skapar skilda budskap och får en negativ inverkan på organisationens varumärke 

skulle då vara aktuella. Den tredje och sista inriktningen vi ser skulle vara intressant att studera 

vidare är kampanjens påverkan ur ett långsiktigt perspektiv. En studie kring hur de som 

rekryterats under denna kampanj upplever det att komma in i organisationen skulle vara 

intressant för att se hur Försvarsmaktens strategier, om att kampanjen endast är till för att vara 

intresseväckande för att sedan berätta om verkligheten, fungerar och påverkar den rekryterade. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många intressanta möjligheter att studera 

detta vidare. 
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(Hämtad: 2013-03-13)   

 

Kampanjmaterial 

Affisch 1 “Bokhyllan”  

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Bok.jpg (Hämtad: 2013-03-01) 

 

Affisch 2 “Degen” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Deg.jpg (Hämtad: 2013-03-01) 

 

Affisch 3 “Telefon” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Iphone.jpg  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Affisch 4 “Post-it” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_PostIt.jpg (Hämtad: 2013-03-01) 

 

Affisch 5 “Tejp” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Tejp.jpg (Hämtad: 2013-03-01) 

 

Banners 

http://clients.bannerboy.com/DDB_Stockholm/Forsvaret/2012-11-12_GMU/  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Direktreklam: Brevutskick 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/DR_brev1_tryck.pdf (Hämtad: 2013-03-01) 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/DR_brev2_tryck.pdf (Hämtad: 2013-03-01) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SunaFWcvbOk
http://www.youtube.com/watch?v=Telz2gT3IdQ
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/29/forsvaret-kritikerna-saknar-sjalvdistans/
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/Till-vart-forsvar-2009.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Varnplikt/
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Bok.jpg
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Deg.jpg
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Iphone.jpg
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_PostIt.jpg
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/GMU4_5_Tejp.jpg
http://clients.bannerboy.com/DDB_Stockholm/Forsvaret/2012-11-12_GMU/
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/DR_brev1_tryck.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/DR_brev2_tryck.pdf
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Radioreklam 1 “Röst” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Demokrati_40s.wav  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Radioreklam 2 ”Kaffe” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Kaffe_Stormar_40s.wav 

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Radioreklam 3 “Mössan” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Katastrof_40s.wav 

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Radioreklam 4 “Telefonsvarare” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Telesvar_Stormar_30s.wav  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Radioreklam 5 “Dialekt” 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Tjejerna_Dialekt_Demokrati_Shutter_

40s.wav (Hämtad: 2013-03-01) 

 

Reklamfilm 1 “Post-it” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TS5o0p-LdV8  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Reklamfilm 2 “Inredning” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ojl1RGlabo4  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Reklamfilm 3 “Frukost” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lkh_gKL4Vn0  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Reklamfilm 4 “Ballong” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SD4sLtlt_OM  

(Hämtad: 2013-03-01) 

 

Intervjuer 

Anonym; soldat Försvarsmakten. 2013. Mejlintervju 5 maj. 

 

Tegsved, Magnus; marknadsansvarig Försvarsmakten. 2013. Intervju 8 april. Stockholm. 

 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Demokrati_40s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Kaffe_Stormar_40s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Grabbarna_Katastrof_40s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Telesvar_Stormar_30s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Tjejerna_Dialekt_Demokrati_Shutter_40s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Tjejerna_Dialekt_Demokrati_Shutter_40s.wav
http://www.forsvarsmakten.se/upload/press/kampanj/FM_Tjejerna_Dialekt_Demokrati_Shutter_40s.wav
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TS5o0p-LdV8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ojl1RGlabo4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lkh_gKL4Vn0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SD4sLtlt_OM
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Bilaga 
 

INTERVJUGUIDE MAGNUS TEGSVED 

Vad var målet med kampanjen?  
 

Hur såg de direktiv gällande reklamkampanjen ut som ni lämnade till DDB? 
 

Vad hade ni för strategiskt “tänk”/ plan i skapandet kampanjen?  

Vilka strategier skulle du säga att ni använder er av? retoriska strategier? tilltal?  
 

Hur tänker ni i skapandet av kampanjen för att locka sökande?  
Vad ser ni lockar? Hur har tänket förändrats sedan kampanjen “har du vad som krävs?” - stor skillnad. 

Vilken bild av organisationen vill ni att rekryterna ska ha? 
 

Hur uppkom kampanjens slogan och namn “Vad håller du på med?”  

Vad är tanken med frågan? Hur ska man ställa sig till den, tänkte ni? 
 

Varför valdes just dessa sysslor till reklamkampanjerna? 
 

Vad menar ni att de sysslor som huvudpersonerna håller på med ska gestalta?  
 

Hur tänker ni kring den bild av Försvarsmakten som visas upp genom kampanjen? strategiskt? Hur 

önskar ni själva att alla era potentiella rekryter och även andra i landet ska uppleva er, som varumärke, organisation 

etc? Vilken är den önskade bilden? 
 

Hur har urvalet gått till kring vad ni ska visa upp och inte av FM:s arbete? 

 (De arbetsuppgifter ni berättar om, de ni inte berättar om osv) Hur differentierar beskrivningen av ert arbete er från 

andra organisationer som sysslar med olika former av humanitär hjälp? De specifika arbetsuppgifter som militära 

organisationer/försvarsmakter utelämnas till stor del? 

 

Hur tänker ni kring att ni inte visar upp hela bilden av arbetet? 
 

Ser ni att det är en rättvis bild av yrket som visas upp? 
 

Ser ni själva några specifika utmaningar med att göra reklam för ett så speciellt yrke? Vilka är 

dessa i sådana fall? 

Vad är de största hinder/möjligheterna? Något man hela tiden måste ha med sig när man utformar en 

rekryteringskampanj som denna?  

 

Har ni funderat i banor kring hur man marknadsför ett jobb där rekryten måste vara beredd att 

gå in med livet som insats? I sådana fall, hur?  

Hur diskuteras detta? Hur gör man? kommunikativ utmaning? 
 

Hur ser ni på den kritik ni fått kring att ni kränker “kulturella aktiviteter”?  

Vad var er tanke i och med skapandet av kampanjen och de sysslor som visas upp? 


