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Abstract 

This study is about how the Swedish Armed Forces, as a government organization, can 

communicate constructively in relation to legitimate communication on their official website. 

Today's communication as an official organization is increasingly dominated by the so-called 

marketization. This can lead to an effect of public organizations changing their structure of 

communication.  

 

The research questions of the essay has been answered using qualitative methods. Where the 

empirical material has been collected from the Swedish Armed Forces using visual image 

analysis, text analysis and an interview. The text analysis is performed at the Swedish Armed 

Forces official website and on six selected official documents published by the government 

organization. A qualitative image analysis is also performed on the website, to get an 

overview of their communication. To complement these methods, a structured mail interview 

has also been conducted with the Communications Department at the Swedish Armed Forces.  

 

The study is using a new institutional perspective with Scott’s (2014) three pillars of 

institutions and DiMaggio and Powell’s (1983) isomorphic processes, which is used as a 

theoretical tool for our analysis. New institutional theory, assumes how organizations and 

organizational actions subconsciously and consciously relate to the expectations and demands 

posed by the environment. The theory is thus presented in connection with communication, 

identity creation, and legitimacy. The result indicates that the Swedish Armed Forces 

communication is facing challenges when it comes to reaching out to its stakeholders.  

 

Keywords: Governmental communication, organizational communication, legitimacy, 

strategic communication, digital media  
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Sammanfattning 

Myndigheters kommunikation domineras idag allt mer av den så kallade marknadiseringen. 

Denna marknadisering kan vara effekten av att offentliga organisationer förändrar sin struktur 

och organisering av kommunikation. I och med detta är myndigheter allt mer tydligt 

medvetna om hur andra uppfattar dem och reagerar därefter. Syftet med denna studie är 

således att få en ökad förståelse och kunskap kring strategisk kommunikation i en 

myndighetsorganisation samt en förståelse för hur marknadiseringens påverkan uttrycker sig i 

Försvarsmaktens externa kommunikation.  

 

Uppsatsens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av kvalitativa metoder där det empiriska 

materialet har samlats in med hjälp av visuell bildanalys, textanalys och intervju. 

Textanalyserna utfördes på utvalda styrdokument och på Försvarsmaktens hemsida, där det 

även utfördes en visuell bildanalys. För att komplettera dessa metoder har även en 

strukturerad mailintervju utförts med kommunikationsavdelningen på Försvarsmakten. 

  

Nyinstitutionell teori, som är det teoretiska ramverk studien använder sig av, utgår från hur 

organisationer och organisatorisk handling omedvetet och medvetet förhåller sig till de 

förväntningar och krav som ställs från omgivningen. Teorin presenteras därmed i samband 

med strategisk kommunikation, identitetsskapande och legitimitet. Genom att studera och 

analysera empiri i relation till nyinstitutionell teori för att förstå hur institutioner utgörs samt 

hur isomorfa likriktningar blir allt mer förekommande samt hur myndigheter arbetar för att 

kommunicera legitimitet, har resultat och slutsatser utifrån detta dragits. Resultatet pekar på 

att Försvarsmaktens kommunikation står inför utmaningar när det kommer till att nå ut till 

sina intressenter samt att den legitimerande kommunikationen sker medvetet.  

 

Nyckelord: Myndighetskommunikation, organisationskommunikation, legitimitet, strategisk 

kommunikation, digitala medier 

 

 



 

 

3 

 

Uppdelning i arbetsprocessen 

Uppsatsens arbete har från början till slut varit en gemensam process. Studiens samtliga delar 

har gemensamt diskuterats, processats och reviderats. Båda författarna har varit aktiva vid 

insamlingen av studiens empiriska material där insamlingsprocessen inneburit att hela tiden 

ha en diskussion kring vad som samlas in och tolkas. Intervjumallen inför de strukturerade 

intervjuerna konstruerades också gemensamt för att se till att frågorna var relevanta och 

verkligen omfattade det studien ämnade undersöka. 

  

Emellanåt har vissa stycken i studien varit mer utarbetade av en författare, men vi har 

självklart diskuterat, läst och korrigerat texten gemensamt. Detta har varit väsentligt för båda 

författarna genom hela processen för att få en röd tråd och bra flyt genom hela uppsatsen. 

  

Vi båda är övertygade om att denna uppsats är ett lagarbete och att slutresultatet blir bäst om 

arbetet skapas gemensamt. Därför har vi valt att alltid jobba tillsammans, till största del på 

samma plats, för att enkelt kunna bolla tankar och idéer när de väl dyker upp. Arbetet skulle 

aldrig kunna presenteras om inte båda känt sig hundra procent delaktiga och kan stå för 

arbetet, analysen och resultaten. 
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Förord  

Tack till Försvarsmaktens kommunikationsavdelning i Stockholm för att ni ställde upp och 

besvarade våra intervjufrågor. Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Daniel Lövgren, 

för vägledning och råd. Tack för att du introducerade oss för myndighetskommunikation. 

Något som vid första anblick kanske inte verkade så spännande, men något vi får lov att ta 

tillbaka. Dessa månader med intensivt uppsatsarbete har varit oerhört givande, lärorikt och 

bidragit till ökat intresse inom ämnet. Vi vill även passa på att tacka familj och vänner, bättre 

hejarklack får man länge leta efter! 
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1. Inledning 

Kunskapen kring hur myndigheter ser på och förhåller sig till sin kommunikation som medel 

för att genomföra sina uppdrag är idag begränsad men under utveckling. Det vi däremot vet är 

att svenska myndigheter lägger allt större vikt vid kommunikation då myndigheter idag är 

bland de största köparna av tjänster från kommunikationskonsulter och reklambyråer 

(Fredriksson & Pallas 2013, s. 5). Myndigheter har dessutom börjat lägga allt mer resurser på 

varumärkesstrategier och synlighet, vilket tidigare vanligtvis hört hemma inom det privata 

och vinstdrivande näringslivet. Detta är en allt vanligare förekommande process inom 

myndighetskommunikation och benämns oftast som marknadisering. Marknadisering kan 

förstås som en process där marknadsekonomiska värden, principer och praktiker allt mer 

börjar prägla organiseringen av de offentliga verksamheterna. För att myndigheter ska kunna 

erhålla en framgångsrik fortlevnad och behålla samhällets förtroende krävs det idag dock mer 

än effektivitet. Det är av stor vikt att som myndighet uppfattas som effektiv och 

måluppfyllande, men även som legitim och trovärdig. I och med detta är kommunikation en 

central del för att en myndighet ska kunna uppfattas som legitim vilket skapar ett behov av 

ökad kunskap kring myndigheters kommunikation. (Deverell & Wagnsson 2016, ss. 589) 

 

Försvarsmakten är en av många myndighetsorganisationer i Sverige och är den enskilda 

myndighet vars huvudsakliga syfte är att försvara Sveriges frihet och aktivt bidra till landets 

säkerhet (Försvarsmakten 2017). Försvarsmakten är en organisation med lång historia som 

likt andra organisationer bör följa både samhällets generella utveckling men även den digitala 

utvecklingen ur ett kommunikativt perspektiv. Idag har de flesta myndigheter, organisationer 

och företag en egen hemsida för att förmedla information och bygga sin identitet (Fuchs 2008, 

s. 126) och Försvarsmakten är inget undantag. I undersökningen Svenskarna och Internet 

(2017) visar det att 88 procent av den svenska befolkningen idag använder sig av internet för 

att ta del av offentlig information från kommuner och myndigheter (IIS 2017, s. 126). Denna 

höga procentuella andel visar att det är av stor vikt för myndigheter att fokusera mer på sin 

kommunikation genom digitala kanaler. Om detta innebär svårigheter och utmaningar för 

Försvarsmaktens legitimerande kommunikation, kommer denna studie att undersöka.  
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1.1 Problemformulering  

År 2009 anklagades Försvarsmakten för desinformation och mörkläggning, då ett flertal 

svenska journalister på olika sätt hade granskat Försvarsmakten, där bland deras hemsida. 

Försvarsmaktens dåvarande informationsdirektör Erik Lagersten svarade vid detta tillfälle 

med att påpeka att journalisterna inte har något absolut tolkningsföreträde och att man har rätt 

att föra fram myndighetens perspektiv. Det har dessutom påståtts att Försvarsmakten 

systematiskt låtit bli att lämna ut allmänna handlingar i enlighet med de regler som gäller och 

hur de systematiskt har använt sig av så kallat spin. (Medierna, SR P1) Spin är ett 

amerikanskt uttryck som innebär att organisationen själv försöker påverka publiceringar både 

innan och efter (Christensen, Morsing & Cheney 2008, ss. 96). Medier och journalister 

menade således att i detta fall var det ett strategiskt beslut av Försvarsmakten att undanhålla 

information (Medierna, SR P1). Hemsidor kan därmed användas som ett medium där 

administratören av hemsidan själv går ut och konkurrerar med övriga medier att få ange tonen 

om hur en viss fråga ska belysas (Christensen, Morsing & Cheney 2008, ss. 96).  

 

Hemsidor är en digital plattform som skapar möjligheter för en önskad självpresentation då en 

organisation genom bild och text kan skapa en generell uppfattning hos betraktaren (Chandler 

1998). Inom Försvarsmakten kan dock vissa bilder vara svårare att skildra än andra, 

exempelvis gällande bilder på vapen som kan anses kontroversiellt. Då det finns en 

problematik med att förskönande bilder av organisationen kan gå ut över deras trovärdighet 

och legitimitet (Deverell & Wagnsson 2016, s. 607). En virtuell miljö erbjuder på så sätt ett 

unikt sammanhang där individer kan experimentera med utformningen av sin egen identitet. 

Internet är således ett medium som representerar en radikal avvikelse från tidigare platser där 

personen eller organisationen, kan uppvisa en slags presentation av sig själv i vardagen. 

(Chandler 1998) Den möjlighet hemsidor skapar för en önskad självrepresentation är ett 

exempel på att det är intressant att undersöka hur Försvarsmaktens strategiska kommunikation 

hanteras i deras externa kommunikation. Denna studie kommer således att undersöka hur 

Försvarsmakten, som ett exempel på en myndighetsorganisation, på ett konstruktivt sätt 

kommunicerar för att erhålla legitimitet i ur ett nyinstitutionellt perspektiv. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse och kunskap kring strategisk 

kommunikation i en myndighetsorganisation. Samt få en förståelse för hur marknadiseringens 

påverkan uttrycker sig i Försvarsmaktens externa kommunikation. Detta kommer studeras 

genom att försöka besvara följande forskningsfrågor:  

 

● Hur kommuniceras legitimitet i Försvarsmaktens kommunikationsarbete? 

● Hur arbetar Försvarsmakten med sin strategiska kommunikation i och med 

marknadiseringens påverkan?  

 

I nästa kapitel presenteras studiens bakgrund för att ge en övergripande förståelse för 

strategisk kommunikation, hur myndighetskommunikation i stort fungerar, om 

digitaliseringens påverkan samt om Försvarsmakten som myndighet. Därefter presenteras 

studiens teoretiska ramverk nyinstitutionell teori, innehållande Scotts (2014) definition av de 

tre pelarna för hur en institution utgörs och uppnår legitimitet, samt DiMaggio och Powells 

(1983) isomorfa processer. Dessa aspekter är således centrala inom den nyinstitutionella 

teorin och presenteras i kapitel tre. Studien är kvalitativ där det empiriska materialet kommer 

att samlas in genom textanalys av utvalda styrdokument samt text- och bildanalys på 

Försvarsmaktens hemsida kompletterat med en strukturerad intervju med Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning, vilket presenteras och diskuteras i kapitel fyra. I kapitel fem 

kommer sedan resultat och analys att framföras, där det mest relevanta från det empiriska 

materialet lyfts fram och tolkas. Slutligen i kapitel sex, redovisas slutsats och diskussion där 

vi lyfter fram de kopplingar som gjorts med det teoretiska ramverket och empiriska 

materialet, samt ger förslag till framtida forskning.  

 

 

1.3 Avgränsning  

Försvarsmakten arbetar och kommunicerar idag aktivt med flera olika digitala plattformar 

bland annat genom sociala medier, reklamkampanjer och deras träningsapp. Studien är dock 

avgränsad till endast Försvarsmaktens hemsida vilket innebär att detta inte är en komplett 

eller objektiv bild av Försvarsmaktens kommunikation i sin helhet. Men genom analys av 

bilder och texter från Försvarsmaktens hemsida tillsammans med analys av offentliga 
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styrdokument samt en sammanslagen intervju med Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning, ges en tillräcklig informationsbas för att besvara studiens 

forskningsfrågor.  

 

 

1.4 Begreppsförklaringar  

Marknadisering av myndigheters kommunikation -  Myndigheter anpassar sin kommunikation 

till marknadens villkor. Bland annat genom ett ökat fokus på marknadsföring av myndigheters 

verksamhet och ”varumärke” (Deverell & Wagnsson 2016, s. 590).  

 

Styrdokument - I studien kommer begreppet styrdokument att tillämpas. Styrdokument 

används för att driva verksamheten framåt och att jobba etiskt i den kultur verksamheten vill 

ha. Begreppet definieras som de dokument Försvarsmakten förhåller sig till i sitt arbete  

exempelvis inom strategiskt- och kommunikativt arbete, grafiskt och ekonomiskt. De 

regleringsbrev Försvarsmakten årligen får av regeringen är inte med i denna definition av 

styrdokument men man bör ha i åtanke att Försvarsmaktens styrdokument är utformade 

utefter regeringens regleringsbrev.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Nedan presenteras bakgrunden till det studien ämnar undersöka med att först ge en bredare 

inblick inom organisationskommunikation, följt av myndighetskommunikation. Därefter 

presenteras en bakgrundsbeskrivning av digitaliseringen följt av förklaring till 

identitetsskapandet i den digitala sfären. Kapitlet avslutas med en presentation av 

Försvarsmakten och tidigare forskning för att ge en samlad bild inför kommande kapitel om 

studiens teoretiska ramverk.  

 

2.1 Strategisk kommunikation inom organisationer 

Strategi som begrepp har sitt ursprung i den militära världen och syftar ofta till en 

övergripande strategi som oftast finns formulerad i så kallade strategidokument. Strategi kan 

även betyda ett medel eller olika handlingsalternativ för att uppnå ett mål i en organisation. 

(Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 144) En organisations kommunikation kan alltså 

genom strategier, definieras som en översiktlig strategi för att presentera organisationens 

generella principer och långsiktiga mål (Gulbrandsen & Just 2016, s. 28). Å andra sidan finns 

det inga generella budskap man kan använda sig av som automatiskt leder till alla mål (Palm 

2013, s. 59). Vi kan heller inte styra mottagaren av vår kommunikation, men vi kan styra det 

vi vill nå ut med, det vill säga den pågående processen dit (Gulbrandsen & Just 2016, s. 152).  

 

För att säkerställa att kommunikationen blir konsekvent och ärlig kan företagets samtliga 

kommunikationsaktiviteter koordineras för att intressenterna ska kunna påverkas maximalt. 

Då kritiska intressenter har blivit allt fler, har organisationer nästintill blivit tvungna att bli allt 

mer transparenta för att tillfredsställa de kritiska intressenterna. Detta bidrar till att 

organisationer måste vara mer öppna och öka sin kommunikation kring sin verksamhet för att 

tillgodose kritikernas krav. (Christensen, Morsing & Cheney 2008, s. 117) Enligt Deverell & 

Wagnsson (2016) har, i detta fall Försvarsmakten blivit tvungen till att anpassa sig efter 

dagens kommunikativa miljö då öppenheten har påverkat organisationen. Anpassningen har 

därmed behövts göras för att bli en modern och attraktiv organisation. (Deverell & Wagnsson 

2016, s. 613). 
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Det är således av betydelse att tydliggöra vad strategisk kommunikation innebär i denna 

kontext. Denna uppsats belyser strategisk kommunikation som ett begrepp som beskriver 

kommunikationens roll i Försvarsmaktens arbete med att uppnå sina övergripande och 

strategiska mål. Det är i detta fall bland annat ett uttryck för extern målgruppsanalys, 

övergripande budskap, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både 

kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller 

reklamkampanjer. 

 

 

2.2 Myndighetskommunikation  

En myndighet är ett organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Svenska 

myndigheters verksamheter styrs av lagar och förordningar. Med detta tillkommer även 

regeringens regleringsbrev och andra direktiv som innehåller detaljerade instruktioner för 

myndigheterna och i vissa fall därbland deras kommunikationsarbete. (SFS 2007:515) 

Fredriksson och Pallas (2013) skriver i sin rapport att det ur ett demokratiperspektiv är många 

som menar att myndigheter har ett särskilt ansvar att möjliggöra för medborgare att hålla sig 

informerade om vad som händer i samhället samt hur det i sin tur är organiserat och hur det 

fungerar (Fredriksson & Pallas 2013, s. 9). Dock är myndigheters kommunikation inte endast 

samhällsinformation och medborgardialog, utan även marknadsföring och 

varumärkesbyggande (SOU 2007:107). Deverell & Wagnsson (2016) menar att myndigheter 

numer har fått kraftigt förändrade uppgifter som måste kommuniceras på ett trovärdigt sätt för 

att kunna säkra sin legitimitet i förhållande till folkopinion och politiker (Deverell & 

Wagnsson 2016, s. 594). I och med att myndigheter inte verkar på en ekonomisk marknad på 

samma sätt som privat sektor, det vill säga att de inte har vinstintresse som mål, har 

myndigheter istället som mål att producera tvetydiga och mer offentliga värden vilket därmed 

skiljer traditionell offentlig förvaltning från privat sektor (Deverell & Wagnsson 2016, s. 

615).  

 

Lika mycket som myndigheter styrs av juridiskt bindande krav, styrs de även av normer och 

föreställningar vilket har blivit taget för givet. Det är alltså minst lika viktigt för 

myndigheterna att idag upprätthålla dessa lagar och regler som det är att upprätthålla normer 

och värderingar. I vissa fall kan dessa normer knytas till vissa yrkesgrupper, men även i andra 
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sammanhang knuta till det område som myndigheten verkar inom som exempelvis försvaret. 

(Fredriksson & Pallas 2013, s. 10)  

 

 

2.3 Digitaliseringens påverkan och identitetsskapande på internet  

För myndigheter och andra organisationer som tillhandahåller digitala tjänster är 

digitaliseringen och internet en utveckling som är nödvändig att förhålla sig till. Dagens 

internetanvändare är inte bara de som tidigt tog sig an tekniken, de är många fler än så vilket 

bland annat ställer krav på att tillgänglighetsanpassa webbsidor (IIS 2017, s. 20). I 

utredningen Svenskarna och Internet från 2017, slår regeringen fast att alla ska kunna 

utveckla och använda sin digitala kompetens. En digital kompetens innefattar bland annat 

förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och 

behålla, eller exempelvis stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och 

konkurrenskraft. Det talas även om så kallade digitala klyftor mellan de invidiver som 

använder teknik och de som inte gör det. Denna klyfta krymper stadigt i Sverige och kan ses 

som någonting positivt. (IIS 2017, s. 120) Internet är nämligen en av de första platserna där 

individer kan konstruera porträtt av sig själva med hjälp av information istället för 

konsumtionsvaror (Erickson 1996). Internet är ofta missvisande definierat när det gäller att 

vara en global informationskälla då personliga hemsidor och internet i stort inte används för 

att publicera information, utan snarare för att konstruera en identitet. Användbar information 

är därmed bara en bieffekt. (Chandler 1998)  

 

Vid besök av en hemsida möter man endast en presentation av personen (Chandler 1998), 

vilket även gäller företag, organisationer och myndigheter. Genom att besöka 

Försvarsmaktens hemsida får du inte träffa Försvarsmakten, du träffar en presentation av dem 

som de som organisation vill gestalta. Personliga webbsidor ger därför möjligheten att med 

hjälp av text och bild kunna konstruera ett jag och manipulera sin identitet på ett sätt som inte 

är möjligt med andra medium. Enligt Chandler (1998) har vissa kritiker uttryckt en oro över 

den här nya typen av identitetsmanipulation. Det tilläggs även att det har hävdats att äktheten 

av identiteter alltid är ifrågasatt i cyberspace på grund av maskering och distansering av 

mediet på ett sätt som inte är ifrågasatt i det verkliga livet. (Chandler 1998) I och med detta är 

det en av orsakerna till att vi anser att det är av betydelse att utföra denna studie genom att 
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undersöka både bild och text på Försvarsmaktens hemsida. Bild och text i kombination med 

varandra skapar inte bara hemsidan i sig, utan bildar tillsammans ett helhetsintryck av 

organisationen.   

 

 

2.4 Försvarsmakten som myndighet 

Sveriges försvar grundades år 1521 och hade då samlingsnamnet krigsmakten. Därefter fick 

de år 1975 sitt samlingsnamn försvarsmakten med litet f och blev tillsist år 1994 myndigheten 

Försvarsmakten. Innan år 1994 fanns det ingen central myndighet för Sveriges militära 

förband, istället var varje militärt regemente, flottilj, centrum och skola en egen myndighet. 

Försvarsmakten bildades som förvaltningsmyndighet den 1 juli 1994 genom en 

sammanslagning av ett stort antal fristående försvarsmyndigheter. (Försvarsmaktens 

årsredovisning 2016) Efter att värnplikten har varit vilande från år 2010 beslutade regeringen 

under år 2017 att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildningen med 

värnplikt. Från och med år 2018 kommer därmed värnplikten samt repetitionsutbildningen 

åter tas i bruk (Försvarsmakten 2017). 

 

Det förtroende som allmänheten givit militären som institution har visat sig vara ogrundad 

och de sociala utrymmen som gör det möjligt att interagera med samhället krymper, både på 

grund av att den totala försvarsläran och överenskommelsen överges. Dessutom ses ett 

problem relaterat till att det militära yrket inte längre anses lika attraktivt då många ungdomar 

ställer sig emot att återinföra militära förpliktelser, som exempelvis värnplikten. Enligt 

Holmberg (2015) råder nämligen en så kallad avmilitarisering av det svenska samhället vilket 

utmanats av en försvarslobby som i viss mån påverkat opinionen. Holmberg (2015) menar att 

de trovärdighetsproblem militären innehar följs av en lång tids problem med att hantera 

budget, nå målen och förklara Försvarsmaktens roller. (Holmberg 2015 refererad i Deverell & 

Wagnsson 2016, s. 598)  

 

Parallellt med att Försvarsmakten fått ett allt mer komplext och delvis kontroversiellt uppdrag 

har dessa tendenser till marknadisering av myndigheter kommit att sätta sin prägel även på 

Försvarsmaktens verksamhet. Marknadiseringstendenserna bör i Försvarsmaktsmaktens fall 

förstärkas i och med att myndigheten för första gången tvingas delta i arbetsmarknaden då det 
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blivit nödvändigt att aktivt rekrytera personal. Detta menar Deverell och Wagnsson (2016) 

leder till en intressant fundering kring hur marknadiseringstrenden inverkar på 

Försvarsmaktens utmaningar att kommunicera förändringar och nya uppgifter. Omställningen 

inom den svenska försvarsmakten kräver en myndighetskommunikation som är kapabel till att 

legitimera, förankra och förtydliga, för att få ordning på och skapa stöd i Försvarsmaktens nya 

uppgifter som väntar. (Deverell & Wagnsson 2016, s. 598) 

 

2.4.1 Hemsidan Forsvarsmakten.se  

Försvarsmaktens officiella hemsida är http://forsvarsmakten.se. Under rubriken Om 

webbplatsen beskriver Försvarsmakten att deras strävan är att innehållet på hemsidan ska vara 

tillgängligt och användbart för så många som möjligt (Försvarsmakten 2017). Hemsidan har 

ett informativt innehåll med kategoriserad information kring organisationen och dess 

verksamhet samt kontaktuppgifter. Språket på hemsidan är svenska men det finns även 

valmöjligheten att översätta hemsidans textinnehåll till engelska.  

 

Försvarsmakten har en länkningspolicy som innebär att länkar till Försvarsmaktens hemsida 

ska anges på ett neutralt sätt. Det vill säga att endast en hypertextlänk används, vilket innebär 

att användaren klickar på länken och därmed förflyttas till Försvarsmaktens webbserver. 

Länkning till Försvarsmaktens webbplats får ej placeras inom ramarna för annan webbplats, 

det vill säga ramlänkning (frames). Inte heller via så kallad inlinelänkning, det vill säga att 

inte länka så information automatiskt hämtas från Försvarsmaktens webbplats och placeras på 

annan webbplats. Det är inte heller tillåtet att använda Försvarsmaktens logotyp för att länka 

till deras officiella hemsida, detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för 

informationen på den webbsida länken är placerad. (Försvarsmakten 2017) 

 

 

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om Försvarsmakten och deras kommunikation har gjorts på ett flertal plan. 

Den forskning som vanligtvis omnämnt kommunikationsfrågor har mestadels fokuserat på 

frågor om teknikutveckling och dess konsekvenser för operativ ledning (Deverell & 

Wagnsson 2016, s. 590). Mycket av den tidigare forskningen har dessutom varit kring 

http://forsvarsmakten.se./
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Försvarsmaktens reklamer och kommunikationsmaterial som har fokuserat på organisationens 

olika kampanjer som bland annat bedrivits utifrån ett genusperspektiv. Forskning kring 

Försvarsmaktens strategiska kommunikation förekommer, men har dock inte fått någon större 

uppmärksamhet framförallt gällande deras strategiska kommunikation på deras officiella 

hemsida. 

 

Varför den nyinstitutionella teorin i detta sammanhang blir intressant är enligt vårt tycke 

kopplat till institutioners uppbyggnader, likheter och kommunikativa processer. Med en 

kombination av digitalisering och marknadisering kan det eventuellt skapas utmaningar för 

företag och organisationer att kommunicera för att erhålla legitimitet. Detta är av betydelse 

för myndigheter som innehar ett stort samhälleligt ansvar att söka skapa det även digitalt, då 

mycket idag kretsar kring det digitala. Vi vill således med denna uppsats bidra med en 

djupare förståelse för hur Försvarsmakten som myndighetsorganisation kommunicerar för att 

erhålla legitimitet på sin officiella hemsida, samt hur Försvarsmakten arbetar med sin 

strategiska kommunikation i och med marknadiseringens påverkan. Vår förhoppning är att 

denna studie kan bidra till att myndigheter samt andra organisationer och företag kan få en 

ökad förståelse kring innebörden och vikten av att söka skapa legitimitet genom strategisk 

kommunikation.  
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3. Teoretiskt ramverk   

Studiens teoretiska ramverk är grunden för uppsatsens förhållningssätt samt för resultat och 

analys. I detta kapitel presenteras först den valda teorin samt en redovisning av de 

fokusområden i teorin som vi anser vara av relevans och lämpliga för studiens syfte. Det 

kommer därefter föras resonemang kring de perspektiv som vi anser mest lämpade att tolka 

teori och empiri utifrån. Kapitlet presenterar vald teori förknippad med organisationers 

påverkan och legitimitet för att därefter motiveras i relation till studien och dess syfte. Denna 

studie utgår från nyinstitutionell teori, vilken tog sin början med Meyer och Rowan (1977), 

som i helhet beskriver hur organisationer och organisatorisk handling formas av den 

institutionella omgivningen (Meyer & Rowan 1977).  

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori fokuserar på att organisationer omedvetet och medvetet förhåller sig till 

de förväntningar och krav som ställs från omgivningen. Organisationernas svar på 

omgivningens förväntningar och krav är således organisationernas processer, strukturer och 

ansvarsfördelning. (Meyer & Rowan 1977) Fokus i den nyinstitutionella teorin är alltså hur 

organisationers handlingar formas av dess omgivning (Powell & DiMaggio 1991). 

Nyinstitutionell organisationsteori tydliggör därmed betydelsen av sociala och institutionella 

förutsättningar, makt och intressekonflikter (Meyer & Rowan 2006). I teorin innefattas bland 

annat Scotts (2014) tre pelare som utgör en institution samt DiMaggio och Powells (1983) 

förklaring på de isomorfa processerna, vilka kommer tillämpas i studiens analys. 

 

Scott (2014) menar att organisationer anpassar sig till omgivningens förväntningar och att det 

är viktigt för organisationer att ta hänsyn till förväntningarna i sitt handlande för att inte bryta 

mot rådande normer och föreställningar. I vissa fall skapas exempelvis kommunikationsplaner 

snarare för att möta omvärldens förväntningar, än för att uppnå några nya resultat. (Scott 

2014) I och med detta kommer denna studie undersöka huruvida Försvarsmakten genom 

kommunikation söker skapa legitimitet, vilket studeras med hjälp av Scotts (2014) definition 

av de tre pelare som utgör en institution. Men även genom att se ifall kopplingar kan dras 

mellan olika isomorfa processer och Försvarsmaktens kommunikationsarbete, som båda är 

centrala inom den nyinstitutionella teorin.  
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3.1.1 Tre pelare av en institution   

Scott (2014) menar att en institution utgörs av tre pelare: Den regulativa, den normativa och 

den kultur-kognitiva pelaren (se Tabell 1). Dessa tre pelare förklarar vad som utgör en 

institution och dess strukturer samt vad institutionen väljer att grunda sin legitimitet på. 

Pelarna förklarar även hur organisationer kan påverkas till förändring av den institutionella 

omvärlden, samt hur de antingen tillsammans eller individuellt även kan bidra till att skapa en 

förståelse för organisationers rationella val. Således beskrivs den regulativa, den normativa 

och den kultur-kognitiva pelaren som de centrala delarna av en institution. (Scott 2014) 

 

Den regulativa pelaren innefattar regulativa processer och aktiviteter där bland annat lagar 

och tvingande regler är i fokus, vilket exempelvis kan vara lagstiftningar samt regler som 

råder inom organisationen. Den regulativa pelaren innebär därmed att agerandet inom en 

institution begränsas, styrs och övervakas, och genom att följa de lagar och fastställda regler 

som råder inom organisationen uppnås legitimitet. (Scott 2014)    

 

Den normativa pelaren består av normer och värderingar, vilket är det accepterade och 

önskvärda beteendet av omvärlden. Normer och värderingar formar de förväntningar som 

finns på institutionen vilket skapar en utgångspunkt för hur organisationen ska bedrivas och 

uppnå legitimitet. Således agerar organisationen utifrån vad som är moraliskt rätt genom 

omvärldens syn på organisationen och vad som förväntas från dem, vilket är det socialt 

accepterade. (Scott 2014) 

 

Den kultur-kognitiva pelaren handlar om symbolik och subjektiva övertygelser från den 

sociala verkligheten samt regler och rutiner som följs och tas för givet. Den kultur-kognitiva 

pelaren kan ses som aningen svårdefinierad och mer abstrakt, men betonar den centrala 

betydelsen av en gemensam bild och en delad uppfattning av sociala konstruktioner som 

exempelvis språk, gester och förebilder, vilket är det som skapar mening. (Scott 2014) 

 

Dessa tre pelare beskrivs utgöra en så kallad kontinuum rörelse som går från det medvetna till 

det omedvetna, från det rättsligt verkställda till det som är taget för givet. (Hoffman 1997 

refererad i Scott 2014, s. 59) Scott (2014) menar även att grunden för legitimitet i samband 

med dessa tre pelare är olika och kan hamna i konflikt med varandra exempelvis genom att 
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den normativa pelaren kan utgöra handlingar som avviker från den regulativa pelaren med 

regler och krav (Scott 2014, s. 74). Därmed innebär det att vad som kan ses som tecken på 

legitimitet utefter pelarna, varierar beroende på vilka delar av institutionerna som är gynnade 

(Scott, 2014). Genom att använda Scotts (2014) tolkning av den nyinstitutionella teorin och 

de villkor som bygger upp en institution, är det möjligt att på ett djupare plan analysera 

Försvarsmaktens kommunikativa handlande och process för att erhålla legitimitet genom sin 

strategiska kommunikation.  

 

Tabell 1. Pillar of institutions (Scott 2014, s. 60). 
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3.1.2 Isomorfism 

Isomorfism är ett begrepp som DiMaggio och Powell (1983) beskriver som en likriktning 

inom nyinstitutionell teori, vilket innebär att organisationer inom samma organisatoriska fält 

påverkas av samma yttre institutionella tryck och blir därmed alltmer lika varandra. 

Likriktning kan därmed ses som ett grundelement inom den nyinstitutionella teorin. 

DiMaggio och Powell (1983) menar att isomorfism sker genom tre bidragande orsaker, men 

behöver nödvändigtvis inte utesluta varandra: 1) Genom regler och lagar som 

organisationerna är skyldiga att följa, men även för att uppnå legitimitet. 2) Normer och 

föreställningar som skapas utifrån vad olika professionella grupper får lära sig. 3) Det skapar 

trygghet att göra som andra. (DiMaggio & Powell 1983) Dessa tre orsaker kan även beskrivas 

enligt följande begrepp:  

 

Tvingande isomorfism bygger på regelsystem såsom lagar, regler och branschstandarder vilket 

innebär att organisationer imiterar vissa typer av strukturer och utövande. Anledningen till 

detta är ett yttre tryck från samhället och andra stora aktörer som tvingar organisationer att bli 

mer lika varandra. Lagar, regler och branschstandarder tillämpas därmed för att eftersöka ett 

visst beteende från exempelvis staten och följs av organisationer för att undvika sanktioner. 

(DiMaggio & Powell 1983) Denna typ av isomorfism kan bidra till att förstå i vilken 

utsträckning Försvarsmakten påverkas av normer, regelverk och påtryckningar i sin 

kommunikation.  

 

Normativ isomorfism innebär att organisationen indirekt imiterar de normer och värderingar 

som existerar från sin omgivning och inre miljö. Till stor del exempelvis genom att anställa 

individer med liknande utbildningar inom ett organisationsfält erhålls liknande värderingar 

och förhållningssätt om vad som anses vara korrekt. (DiMaggio & Powell 1983) Utifrån 

denna aspekt kan Försvarsmaktens kommunikation utifrån professionalisering och tankesätt 

tolkas. 

  

Mimetisk isomorfism påvisas genom att organisationer efterliknar varandra inom samma 

område eller fält för att inte sticka ut för mycket, det vill säga att det uppstår till stor del av 

osäkerhet. Organisationer imiterar därför liknande organisationer som anses vara 

framgångsrika eller inflytelserika. Genom mimetisk isomorfism hoppas därmed 
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organisationer uppfattas som framgångsrika. (DiMaggio & Powell 1983) Denna isomorfism 

är därför betydelsefull för att ta reda på om Försvarsmakten inspireras av andra myndigheter 

eller externa påtryckningar i sin kommunikation och om det funnits osäkerhet som 

uppmuntrat mimetiskt handlande. 

 

Fredriksson och Pallas (2011) tillämpade därefter isomorfism på fältet för strategisk 

kommunikation, där de menar att sättet organisationer kommunicerar på är resultatet av en 

konformitet och anpassning till omvärlden för att nå legitimitet hos sina intressenter. 

Begreppet isomorfism utgör därmed en av arbetets huvudsakliga teoretiska grunder och 

Fredriksson och Pallas (2011) menar även att denna likriktning innebär att alla typer av 

organisationer i stort sätt tar efter varandras beteende och handlingar. De menar alltså att 

organisationer, som till en början är relativt olika varandra gällande arbetssätt och utformning, 

kan börja likna varandra allt mer och mer. Osakerna till isomorfism, vilka således styr 

organisationers kommunikation, är externa orsaker och kan därför enligt Fredriksson och 

Pallas (2011) ses ur ett kritiskt perspektiv för organisationers likriktning vid tillämpandet av 

strategisk kommunikation. Dessa likriktningar definieras därför utanför själva organisationen 

och man kan på så sätt istället se strategisk kommunikation som en ”rationaliserad myt” då 

det sker för att det förväntas att ske (Fredriksson & Pallas 2011). Både DiMaggio och Powell 

(1983) och Fredriksson och Pallas (2011) menar alltså att orsakerna till isomorfism är externa 

faktorer som organisationer måste förhålla sig till i sin kommunikation.  

 

3.1.3 Legitimitet  

Resultatet av de isomorfa processerna är en enhetlighet vilket innebär att institutioner uppnår 

legitimitet genom att likna organisationer som är lika dem. Här ges därmed utrymme att 

kommunicera en unik identitet men genom en balanserad handling eftersom institutionen kan 

förlora legitimitet om det uppfattas som alltför annorlunda. (Blomgren, Hedmo & Waks 2016, 

ss. 177). Legitimitet som begrepp kan förklaras på ett flertal olika sätt. Men enligt Driscoll 

och Long (2008) definieras legitimitet som en generell uppfattning eller ett antagande om att 

en organisations agerande är önskvärt, korrekt och lämpat i ett socialt konstruerat system av 

normer, värderingar och uppfattningar (Driscoll & Long 2008, s. 174). 
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Den primära drivkraften som formar organisationer anses inte vara en rationell strävan efter 

produktivitet och effektivitet utan organisationer tar istället till sig de idéer och 

organisationsmodeller som ger mest legitimitet. Denna legitimitet är i sin tur beroende av 

dominerande myter, normer, värderingar och föreställningar om vad som är modernt, 

rationellt och progressivt. (Meyer & Rowan 1977) Organisationer strävar inte enbart efter att 

vara effektiva, de måste främst betraktas som legitima av både sina egna medlemmar och 

omgivningen för att överleva och i andra hand som effektiva (Meyer & Rowan 1977). Att 

råka ut för en legitimitetskris, med andra ord en bristande legitimitet, menar Castells (2000) 

uppstår då det civila samhället uttrycker dess missnöje i en lång rad skilda ämnen som löper 

samman till ett ifrågasättande av regeringens roll, funktion och makt (Castells 2000, s. 296).  

 

Att på olika sätt anpassa sig till omvärldens förväntningar och på så sätt skaffa sig legitimitet 

blir därmed centralt i organisering. Det är i huvudsak den formella organisationens 

målformuleringar, styrdokument, modeller, principer och regler som påverkas av det 

institutionella trycket och blir typifierade med andra organisationer i sin strävan efter 

legitimitet. Denna löskoppling mellan en formell yta och en annan, mindre välpolerad 

vardagspraktik har beskrivits som ett organisatoriskt hyckleri, där retoriskt prat, beslut och 

handling inte hänger ihop. (Meyer & Rowan, 1977; Orton & Weick, 1990) Löskopplingen gör 

att de faktiska aktiviteterna i den informella organisationen kan fortgå relativt ostört. Den 

informella organisationen är inte i samma utsträckning en produkt av krav på legitimitet, utan 

styrs i högre grad av krav på effektivitet. Därmed kan en organisation, enligt nyinstitutionell 

organisationsteori, inte förstås som ett rationellt ordnat och enhetligt system. (Brunsson 1986)  

 

 

3.2 Sammanfattning  

Vi anser att den nyinstitutionella teorin är lämplig för studien då den kan skapa både nya 

infallsvinklar samt en ökad förståelse kring hur legitmitet kommuniceras i relation till 

Försvarsmaktens kommunikationsarbete. Samtidigt anser vi att det är en komplex teori men 

som förhoppningsvis kan ge en förenklad bild av verkligheten genom att skapa förståelse och 

enklare förklaring till institutioners handlingar. Vi anser således att det är beroende på hur 

Försvarsmaktens agerande tolkas som gör det genomförbart att dra paralleller till 

nyinstitutionell teori i en större kontext än de bidragande orsakerna som DiMaggio och 
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Powell (1983) lägger fram. Vi kommer därför applicera ett nyinstitutionellt synsätt på vårt 

empiriska material med försiktighet, i och med att vår ambition är inte att bekräfta den 

nyinstitutionella teorin. DiMaggios och Powells (1983) resonemang i den nyinstutionella 

teorin kan naturligtvis utgöra ett väsentligt stöd för att förstå fenomenet i förhållande till våra 

frågeställningar. Detta är därför ett användbart verktyg för studien, men allt för 

generaliserande slutsatser bör dock dras med försiktighet.  

 

Från den nyinstitutionella teorin tar vi således med oss Scotts (2014) tre pelare som ett 

verktyg för att studera hur Försvarsmakten kommunicerar för att erhålla legitimitet i relation 

till Försvarsmaktens kommunikationsarbete som en institution. Vilka pelare som är mest 

framträdande och därmed kan hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor. Vi kommer även att 

titta på ifall det förekommer isomorfa processer i Försvarsmaktens kommunikationsarbete 

utefter DiMaggio och Powells (1983) olika inriktningar på hur dessa isomorfa processer kan 

gå till för att erhålla legitimitet. Detta kommer alltså göras med hjälp av vårt empiriska 

material som kommer samlas in genom kvalitativa metoder.  
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4. Metod och material  

I detta kapitel presenteras de valda metoder som ligger till grund för studiens analys och dess 

resultat samt redogörelse för val av metoderna. Därefter redogörs vilka urval som gjorts samt 

hur materialet har samlats in och analyserats, följt av reflektioner kring validitet, reliabilitet 

och etiska överväganden. För att utföra denna studie kommer det utefter valda metoder att 

samlas in empiriskt material genom analysering av utvalda offentliga styrdokument från 

Försvarsmakten samt deras hemsida. Baserat på vald teori och vetenskapliga utgångspunkter 

utgår detta arbete från ett hermeneutiskt perspektiv vilket kan förstås i och med att studien 

grundas i ett tolkande synsätt. Dessutom syftar hermeneutiken till att introducera kunskap 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 266) vilket leder oss till användningen av följande metodval: 

visuell bildanalys, kvalitativ textanalys samt kvalitativa intervjuer.  

 

 

4.1 Visuell bildanalys  

Att en bild säger mer än tusen ord är ett vedertaget uttryck. I samhällsvetenskapen handlar 

bildanalys, även kallat visuell metodik, om hur bilder och bildinformation används för att 

besvara frågor om samhället (Ahrne & Svensson 2015, s. 191). Hur en bild uppfattas beror på 

visuella påverkansmedel så som samspelet mellan färg, form, layout, fokus och kameravinkel. 

Detta i sin tur påverkar hur bildens budskap tolkas. (Mral & Olinder 2011, s. 101) Inom 

organisationsforskning betraktas oftast organisationers kommunikationsarbete som en 

aktivitet som reflekterar och förmedlar bilder, idéer och värderingar, både inifrån och utifrån 

organisationer. Bilder är därför centrala för organisationers både kortsiktiga och långsiktiga 

legitimitet (Strannegård & Pallas 2010, s. 211) och är därav en av anledningarna till varför 

bildanalys är en relevant metod. 

  

En bildanalys innebär att bildens informationsaspekter lyfts fram, det vill säga vad bilden 

säger och vad den vill förmedla. Bildanalys handlar inte endast om bildens innehåll bestående 

av form och färgnyanser, utan även om dess kontext och sociala roll. (Ahrne & Svensson 

2015, ss. 191) Studien kommer således fokusera på att belysa de sistnämnda aspekterna i en 

visuell bildanalys. Förhoppningen är att den visuella bildanalysen ska vara till hjälp för 

studien genom att finna riktningar i hur Försvarsmaktens kommunikativa arbete framgår på 

deras hemsida. Bildanalysen är dessutom lämplig i syfte till att analysera Försvarsmaktens 
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hemsida då en hemsida oftast består av både text och bild. Att utesluta bilder och endast 

fokusera på text genom en textanalys hade bidragit till en stor uteslutande del av hemsidan 

och dess kontext, då bilderna och texten tillsammans skapar ett sammanhang i 

kommunikationen på hemsidan. Den visuella metodiken kan ses som en förlängning av 

utvecklingen inom kvalitativ metod (Ahrne & Svensson, 2015 s. 191). 

 

I analysarbetet av bilder är det lämpligt att vara medveten om ens egen doxa vilket innebär 

vår världsbild, värderingar, övertygelse och sådant vi tar för givet. Betraktarens uppfattning 

av en bild grundar sig alltså till stor del i vår doxa. Doxa kan även beskrivas som en tyst 

överenskommelse mellan individer om vad som är sant och hur saker och ting bör vara. 

Anledningen till att människor tolkar bilder på olika sätt är kopplat till ens doxa och därmed 

spelar begreppet en stor roll för hur man tolkar och förstår en bild. En individ har inte endast 

en doxa utan flera och vi har olika doxor beroende på vilka grupper vi befinner oss i. 

Begreppet fungerar då som en gemensam referensram för hur gruppen betraktar och beter sig 

gentemot omvärlden. (Mral & Olinder 2011, s. 17) Detta stärker ytterligare argumentationen 

för metodvalet av visuell bildanalys på Försvarsmaktens hemsida Forsvarsmakten.se.  

 

Den visuella bildanalysen kommer i denna uppsats att användas enligt betraktarens 

receptionsperspektiv som förklaras i Bergström (2011). Denna modell innehåller tre 

perspektiv och menar att det i en bild finns tre yrkesroller: en beställare, en fotograf och en 

betraktare (se Figur 1). Bildbetraktaren, det vill säga mottagaren och informationshämtaren, 

är den som betraktar fotografiet utifrån perceptionens möjligheter. Denne uppmärksammar 

bilden och låter sig möjligtvis lockas in i dess värld genom att väva in sina egna upplevelser 

och tolkningar av bilden, vilket kallas receptionsperspektiv. Alla tre bildarbetare har således 

en personlig och speciell relation till fotografiet. (Bergström 2011, s. 29) 
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Figur 1 (Bergström 2011, s.29).  

 

 

Betraktarens receptionsperspektiv, som är det perspektiv studiens analysmetod kommer att 

utgå ifrån, innebär alltså att det är betraktarens tolkning, det som betraktaren får ut av bilden, 

som står i fokus. Enligt Bergström (2011) uppstår det en reaktion hos individen när det 

konkreta via bilden möter betraktaren via synen (Bergström 2011, s. 158). I en bildanalys från 

betraktarens perspektiv kommer därmed bilden i sitt sammanhang att studeras samt vad 

bilden förmedlar tillsammans med tillhörande texten. Förstärker eller försvagar det 

budskapet? Genom bildanalysen kommer vi således att bryta ner bildens budskap för att 

kunna utläsa den och därefter foga samman dessa för att få fram de mest tydliga budskap 

bilden förmedlar. Denna tolkningsprocess är därmed en grundläggande och viktig del av det 

bildanalytiska arbetet. (Fodge 2010, s. 183)  

 

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

För att samla in ytterligare empiriskt material till studien har vi valt kvalitativ textanalys som 

metod för att svara på studiens forskningsfrågor. Den kvalitativa textanalysen lämpar sig väl 

för studien då vi vill få en djupare inblick i det empiriska materialet.  

 

Den kvalitativa textanalysen kommer utföras på sex stycken utvalda offentliga styrdokument 

om Försvarsmakten med ett innehåll som vi anser kan vara relevant för studiens syfte och för 
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att kunna besvara forskningsfrågorna. Det kommer även utföras en textanalys på 

Försvarsmaktens hemsida genom att först strategiskt välja ut de rubriker och texten som 

följer, som innehåller mest adekvat information för studiens syfte. Vissa delar av det 

analyserade materialet från hemsidan och styrdokumenten kommer vara mer betydelsefullt 

för studien än andra delar, då rubriker och dess följande text samt de valda styrdokumenten 

väljs utefter vad vi anser kan vara väsentligt för studien. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor med textanalys som metod, krävs först en noggrann genomgång av det 

insamlade materialet. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) går den 

kvalitativa textanalysen ut på att lyfta textens betydelsefulla innehåll genom en noggrann 

läsning av textens helhet, delar och i dess kontext (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, s. 210). Därmed är den kvalitativa textanalysen bättre lämpad än den 

kvantitativa innehållsanalysen när en text där vissa delar är av större betydelse än andra 

analyseras. Dessutom är kvalitativ textanalys att föredra framför den kvalitativa 

innehållsanalysen i och med att innehållet i de texter vi ska analysera ligger dolt under ytan 

och detta kan endast tas fram genom noggrann och intensiv läsning av texten. (Esaiasson et al. 

2012, s. 210) 

 

En textanalys görs i syfte att komma fram till vad det är som karaktäriserar texten (Ledin & 

Moberg 2010, s. 164). Texternas innehåll tolkas genom att bryta ner materialet i delar för att 

se sammanhanget, helheten och den kontext de befinner sig i för att se vad som döljer sig i 

texten (Esaiasson et al. 2012, s. 210). Fokus ligger på textens sätt att samspela med andra 

texter genom att skapa sammanhang och bygga en relation till läsaren (Ledin & Moberg 2010, 

s. 155). Genom en textanalys tittar vi således närmare på styrdokumentens och hemsidans 

intertextualitet som fokuserar på samspelet och interaktionen mellan texten och deltagaren, 

vilket är en del av det språkliga sammanhanget och vilka relationer som skapas till andra 

texter. Analysen tittar även på textens adressivitet som fokuserar på vem texten riktar sig till 

och om någon respons förväntas, samt om relation är en central del i kommunikationen då det 

handlar om att nå ut till andra och på något vis påverka en relation. I textanalysen tittar vi 

även på om texten är koherent, vilket innebär samspelet mellan den globala nivån och den 

lokala nivån, där den globala nivån är övergripande och man som läsare försöker förstå vad 

det är för slags text man läser. (Ledin & Moberg 2010, s. 155) Vi kommer därför att utföra 

noggrann läsning av de valda styrdokumenten samt på Försvarsmaktens hemsida för att få 

fram empiriskt material. Detta material kommer i sin tur tematiseras utifrån våra tolkningar av 
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texterna samt studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av dessa begrepp bildar vi 

därmed en tydligare uppfattning i vad Försvarsmakten ämnar att kommunicera på sin hemsida 

och i styrdokumenten. I och med detta är det väsentligt för denna studie att utföra en 

kvalitativ textanalys på Försvarsmaktens hemsida och utvalda styrdokument.  

 

 

4.3 Kvalitativ intervju 

Upplägget och genomförandet av en kvalitativ forskningsintervju kan genomföras på flera 

olika sätt (Larsson 2010, s. 53). För denna studie utfördes en kvalitativ strukturerad 

mejlintervju i syfte att kunna ställa djupgående frågor relevanta för studiens forskningsfrågor. 

Genom att utföra en kvalitativ intervju var förhoppningarna att intervjun skulle vara till hjälp 

att besvara studiens forskningsfrågor och fungerade därför som ett komplement till den 

visuella bildanalysen och den kvalitativa textanalysen. Intervjun utfördes i syfte att få mer 

djup i det insamlade empiriska materialet inför kommande resultat och analys (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 34).  

 

Intervjuer kan förekomma i skilda former (Larsson 2010, s. 53) och för att ställa så lämpliga 

frågor som möjligt till respondenten utformades en intervjumall. Intervjufrågorna utgick från 

det insamlade materialet och det empiriska material från Försvarsmaktens styrdokument och 

hemsida (Larsson 2010, s. 63). Intervjun utfördes genom mejlkontakt med Försvarsmakten 

eftersom det var deras önskan vilket även var anledningen till att skicka en intervjumall. Det 

hade givetvis varit optimalt att utföra samtalsintervjuer med respondenterna för att få grepp 

om deras enskilda uppfattningar och erfarenheter (Larsson 2010, s. 54). Dock kan en 

mejlintervju innebära en svårighet att ställa direkta följdfrågor samt en svårighet att se detaljer 

som exempelvis respondentens reaktion eller tonläge till skillnad från en samtalsintervju 

(Larsson 2010, s. 56). Att vi dessutom fick ett sammanslaget svar från 

kommunikationsavdelningen på Försvarsmakten var inte vår avsikt och kännedom inför 

intervjun. Detta gav dock inte några direkta negativa effekter på utförandet av intervjun, men 

är något som kommer att diskuteras vidare under kapitel 4.6 Metoddiskussion. De 

intervjufrågor som ställdes och skickades till Försvarsmakten presenteras i Bilaga 1.  
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4.4 Urval och material  

Som tidigare nämnt ansåg vi att det var av betydelse för studien att använda sig av kvalitativa 

metoder, då kvalitativ forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa 

mänskliga världen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 69). Begreppet ”text” har idag utvidgats till 

att omfatta även diskurser och till och med handlingar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 74). Då 

det primära var att analysera Försvarsmaktens hemsida ansåg vi att det inledningsvis var 

nödvändigt att ha stöd från offentliga styrdokument av Försvarsmakten (se Tabell 2). Detta 

för att få en grund i hur Försvarsmakten ämnar kommunicera i sin externa kommunikation. 

Dessa analysmetoder blev därmed relevanta i och med att en hemsida oftast innehåller både 

grafiskt material kombinerat med text. Det material som samlats in är främst sex 

styrdokument som är publicerade av Försvarsmakten. Motiveringen till varför just dessa sex 

styrdokument valdes är med anledning att det var de som ansågs vara mest informationsrika 

och lämpliga för att kunna besvara våra forskningsfrågor, samt fungera som stöd för att förstå 

hemsidan. 
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Tabell 2. Översikt av analysen på styrdokumenten  

 

 

Detta material samlades in genom att utföra en kvalitativ textanalys vilket var början av 

insamlingen av vårt empiriska material. Beslutet att använda sig av styrdokument var på 

grund av att det är där myndigheterna beskriver när, var, hur, med vem och varför man ska 

kommunicera (Fredriksson & Pallas 2013, s. 12). Textanalysen av styrdokumenten blev på så 

sätt en grund för kommande analys av Försvarsmaktens hemsida.  
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Det empiriska material som därefter samlades in från Försvarsmaktens hemsida 

Forsvarsmakten.se, var åtta stycken huvudrubriker samt 59 underrubriker genom både visuell 

bildanalys och textanalys. De åtta huvudrubrikerna är de rubriker som visas på hemsidans 

meny och de resterande 59 rubrikerna räknas här som underrubriker till dessa åtta 

huvudrubriker. Urvalet av dessa rubriker var ett strategiskt urval med avsikt att välja ut de 

rubriker vi ansåg innehöll mest information som var relevanta till våra frågeställningar 

(Esaiasson et al. 2012). Informationen under de valda rubrikerna innehöll bland annat 

information om myndigheten och dess uppdrag, specifik information kring olika förband, 

historiska moment och praktisk information med mera. Att studera dessa rubriker, och all text 

som följer, i kombination med de styrdokument som tidigare analyserades, kunde det således 

skapas en bild över hur Försvarsmakten vill representera sig och kommunicera.  

 

Analysen av hemsidan utfördes för att få en förståelse kring vad och hur Försvarsmakten 

kommunicerar på sin hemsida. Vi ansåg att hemsidan var den plattform som innehåller både 

en relativt stor mängd information, utvalda bilder och texter som kan representera 

Försvarsmakten. Ett urval innebär alltid en avgränsning och att analysera samtliga bilder i 

materialen skulle överskrida uppsatsens utrymme samt göra analysen mer ytlig. Bilderna som 

fanns på hemsidan var emellanåt snarlika varandra och de bilder som valdes ut var bilder som 

enligt oss som betraktare skapade ett sammanhang med texten samt stack ut på så vis att de 

förstärkte ett budskap som skulle förmedlas. Genom att studera färre noggrant utvalda bilder 

kunde analysen därmed istället fördjupas och konkretiseras.  

 

Ytterligare material samlades in från en strukturerad intervju som utfördes genom mailkontakt 

med Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Detta gjordes i syfte för att få svar på de 

frågor som uppstod under analysen av styrdokumenten och Försvarsmaktens hemsida. När 

intervjupersoner tillfrågades gjordes ett urval som noggrant valdes ut enligt förutbestämda 

kriterier (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 152). Vid urvalet av intervjupersoner gjordes 

ett stratifierat urval, vilket utfördes genom att söka intervju med personer utifrån den 

yrkeskategori intervjupersonerna hade (Larsson 2010, ss. 61). I detta fall var det 

kommunikatörer eller personer som i något sammanhang som arbetar med media och 

kommunikation, alternativt webbredaktörer. Detta resulterade i ett sammanställt dokument 

från Försvarsmaktens kommunikationsavdelning, vilket förklaras i kapitel 4.5 Genomförande 

och tillvägagångssätt.  
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4.5. Genomförande och tillvägagångssätt  

Nedan redovisas studiens genomförande och tillvägagångssätt. Det huvudsakliga i uppsatsens 

forskningsdesign är att beskriva hur forskningsfrågorna ska besvaras, vilka metoder som 

använts samt vilka analysfall som är relevanta för studiens syfte (Esaiasson et al. 2012).  

 

För att få en allmän kartläggning av texternas innehåll och en mer översiktlig bild av 

Försvarsmaktens arbete, låg fokus inledningsvis på att stifta bekantskap med styrdokumenten 

(Lindgren 2011, s. 271). Detta gjorde vi även med hemsidan för att även där få en överblick 

över hur hemsidan är uppbyggd. Utefter studiens syfte och frågeställningar kombinerat med 

en första granskning av styrdokumenten och hemsidan bestämdes de specifika teman som var 

till hjälp för analysen. De teman vi fann och utgick ifrån var legitimitet, förtroende, 

identitetsskapande och extern kommunikation som därefter sammanställdes till de rubriker 

som resultat och analys baseras på. Dessa teman blev slutligen rubrikerna: Arbete för 

legitimitet i Försvarsmaktens kommunikation, att arbeta för en tydlig identitet och den 

externa kommunikationen. 

  

Därefter började analysen av det insamlade empiriska materialet då den kvalitativa 

textanalysen utfördes först på de sex stycken utvalda styrdokumenten från Försvarsmakten, 

detta för att få en fördjupad bild i hur Försvarsmakten själv säger sig arbeta med sin 

kommunikation. Styrdokumenten fann vi på Försvarsmaktens hemsida och eftersom det är 

offentliga handlingar och i enlighet med 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

innebär det att vem som helst får ta del av myndigheters handlingar. Därefter utfördes bild- 

och textanalys av Försvarsmaktens hemsida för att samla mer empiriskt material till studien. 

Vid insamlingen av materialet analyserades åtta huvudrubriker som visas på hemsidans 

menyrad följt av 59 stycken rubriker på hemsidan under dessa huvudrubriker. I textanalysen 

av hemsidan inkluderas all text som följer under de valda rubrikerna som presenterats. Vid 

analysens genomförande granskades hemsidan noggrant uppifrån och ned på de valda sidorna 

vilket gjordes både under textanalysen och bildanalysen. Vid utförandet av den visuella 

bildanalysen analyserades var bild för sig som visades under de utvalda rubrikernas sidor på 

hemsidan. Med hjälp av den visuella metodiken studerades således den sociala rollen och dess 

kontext bilden förmedlar samt om olika samhällsfenomen framkommer i form av exempelvis 

normer och om detta påverkar bildanvändningen (Ahrne & Svensson 2015, s. 192). 
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Textanalysen som gjordes på hemsidan utfördes på samma sätt som den visuella bildanalysen 

då texterna under de valda rubrikerna granskades och analyserades noggrant. Vid utförandet 

av en textanalys studeras nämligen en viktig aspekt av det som bygger upp människors 

föreställningar om samhället och som påverkar relationer mellan grupper samt bidrar till att 

skapa och upprätthålla vissa identiteter. (Ahrne & Svensson 2015, s. 158) 

  

För att fördjupa studiens analys kompletterades text- och bildanalysen med en kvalitativ 

strukturerad intervju med Försvarsmakten. Det blev ett naturligt val att tillfråga anställda på 

Försvarsmakten för en intervju då de i regel är medvetna om och har kunskap kring de 

kommunikativa aspekterna på Försvarsmaktens hemsida. Vi kontaktade därmed tre personer 

på Försvarsmaktens kommunikationsavdelning i Stockholm om intresse av att delta i en 

intervju och fick svaret att de gärna ställde upp på en intervju och föredrog det över mejl, 

därav utfördes intervjuerna genom mail. Redan vid vårt första mejl till intervjupersonerna 

informerade vi om möjligheten till att vara anonym om så önskades. Eftersom att intervjuerna 

skulle ske via mejlkontakt valde vi att utforma en tydlig intervjumall för att inte riskera något 

missförstånd i frågorna. Den strukturerade intervjun skedde efter att analyserna utförts, detta 

för att ha möjligheten att ställa lämpliga frågor som berörde vår analys av styrdokumenten 

och hemsidan. För att motivera respondenten att dela med sig av sina tankar och upplevelser 

var frågorna i intervjumallen korta, lätta och icke akademiskt formulerade. Vår intervjumall 

låg här till grund för intervjun och började med inledande frågor om respondenten själv vilket 

var till för att skapa en avslappnad ton med respondenterna och för att ge dem möjlighet att 

presentera sin roll. Intervjumallens viktigaste frågor var de tolv tematiska frågorna vilket är 

formulerade mer generellt om Försvarsmaktens hemsida då vårt mål var att respondenten fritt 

skulle berätta om de fenomen och företeelser som den anser är centrala inom ämnet för 

intervjun (Esaiasson et al. 2012). Därefter tillkom fem mer konkreta frågor angående 

Försvarsmaktens hemsida som vi efter analysen behövde en tydligare bild över. Möjligheten 

att tillägga övriga synpunkter eller funderingar lades till i slutet av intervjufrågorna för att ge 

respondenten utrymme för detta. 

  

När vi sedan återfick svar på intervjufrågorna hade respondenterna valt att svara med ett 

sammanslaget svar från hela Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Detta val av att låta 

Försvarsmakten som myndighet stå som respondent för frågorna och därmed personlig 

anonymitet för de tillfrågade intervjupersonerna med ett sammanställt svar, är något vi 
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givetvis respekterar. Om detta till större del är positivt eller negativt för studiens resultat 

diskuterar vi vidare i kommande kapitel 4.6 Metoddiskussion. 

  

När det sammanställda svaret på intervjufrågorna inkom analyserades svaren. Efter att 

samtliga kvalitativa metoder var genomförda var det av vikt att välja ut och begränsa det 

material vi samlat in inför redovisningen av analys och resultat, detta för att redogöra de mest 

väsentliga delarna för studiens syfte. I sorteringen av vad som var relevant var det lämpligt att 

utse de empiriska exempel som tydligast visar det fenomen vi ämnar studera (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 230). Efter sortering och reducering av det insamlade materialet kommer vi 

i kapitel fem att övergå till analys och resultat av materialet. Analysen avser att besvara våra 

forskningsfrågor och redovisning av studiens resultat.  

 

I kapitel fem är resultat och analys är uppdelat utefter de teman vi fann under tematiseringen 

av det empiriska materialet. Inledningsvis har vi i analysen följt myndighetens egna ord och 

inte endast våra egna idéer, vilket presenteras i den insamlade empirin vi arbetat med. För att 

hålla genomgången av resultat och analys så informationsrik som möjligt, har vi valt att ge 

referenser till det material ur vilket texterna har hämtats. Detta i syfte att den som vill läsa 

mer kan finna den utförliga versionen till det vi refererar. Med utgångspunkt av bakgrunden 

till studien, studiens teoretiska ramverk, ansåg vi att vissa delar var mer relevanta att belysa 

än andra för att kunna koppla den valda teorin på vårt empiriska material. Som tidigare 

nämnt, utfördes det därför en tematisering av den analyserade empirin där vi fann fyra teman 

som resultatredovisningen kommer att utgå ifrån. Vi har dock i den sammanställda 

redovisningen av resultatet och analys valt att sammanställa legitimitet och förtroende. Detta i 

och med att innebörden av begreppen liknar och kompletterar varandra. Styrdokumenten 

redovisas mestadels gemensamt efter en djupare granskning av dem, men i vissa fall endast 

utplockade delar från enskilda dokument. Detta för att visa på exempel från olika dokument 

samtidigt som vi vill tydliggöra användandet av de teman som utgör studien. Vi vill därmed 

belysa att alla redovisade styrdokument har analyserats men redovisningen nedan kommer 

endast att presentera det empiriska material i styrdokumenten som varit mest givande för 

studien.  
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4.5.2 Validitet och reliabilitet  

Då medie- och kommunikationsvetenskapen är starkt influerad av tolkande vetenskaper 

såsom bland annat hermeneutik, fenomenologi, semiotik som undersöker mening och 

betydelseinnehåll som bland annat finns i sociala handlingar, samtal och texter (Ekström & 

Larsson 2010, s. 15), så eftersträvar vi med tydlighet att applicera detta i vår studie. För att 

bygga giltiga och tillförlitliga argument och slutsatser till vår uppsats har vi lagt stor vikt vid 

studiens validitet och reliabilitet (Ekström & Larsson 2010, s. 14). 

 

Studiens empiriska material samlas in med hjälp av kvalitativa metoder och analyseras även 

därefter. En kvalitativ studie fokuserar på innebörder och betydelser som kan hävdas att gå 

mer på djupet och kan i vissa fall följa en induktiv, upptäckande logik, jämfört med den 

kvantitativa metoden som går mer på bredden och beskrivs vara mer deduktiv, 

hypotesprövande (Hjerm & Lindgren 2014, ss. 24). Att grundligt läsa texter med fokus på hur 

något kan beskrivas och definieras i relation till varandra är ett exempel på en kvalitativ 

strategi (Lindgren 2014, s. 30). Detta innebär att den kvalitativa metoden är av hög validitet 

för studien då studien söker skapa en bild av hur Försvarsmakten säger sig kommunicera 

jämförelsevis med hur de kommunicerar i det faktiska agerandet utifrån deras hemsida. 

Genom att tillämpa kvalitativa metoder för att kunna gå mer på djupet av bilder och texter, 

skapar det således hög validitet till studien. 

 

Den sociala verkligheten består endast inte primärt av objekt som går att observera och mäta, 

utan även av meningsfulla handlingar och resultat av handlingar. Detta innebär att allt som 

symboliserar och uttrycker något som exempelvis en text eller en bild har en mening. 

(Ekström & Larsson 2010, s. 15) Då en mer utvecklad kommunikation med både bild och text 

i kombination numer är en stor del i dagens samhälle, valde vi därför att utföra vår studie på 

en organisation som kan tänkas stå inför utmaningar i sin externa kommunikation. Vi ansåg 

därmed att de valda kvalitativa metoderna var väsentliga för en studie som denna samt att 

Försvarsmakten var ett bra exempel på en myndighetsorganisation utifrån studiens syfte. Med 

detta menar vi givetvis inte att Försvarsmakten använder sig av en otillräcklig och bristfällig 

kommunikation, utan vår uppsats har för avsikt att studera hur de arbetar kommunikativt. 

Med dessa metodval anser vi att vi att studien uppnår hög validitet och reliabilitet. Med 

metod, analys, resultat och teori i kombination anser vi att studien uppnår validitet då vi 

studerar det vi ämnar studera (Esaiasson et al. 2012).  
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 4.5.3 Etiska reflektioner och överväganden 

Som uppsatsförfattare kan etiska frågeställningar väckas och hänsyn bör tas över den 

avvägning mellan att vi fritt kan och får bedriva en undersökning. Samtidigt gäller det att 

respektera de individer som kan bli påverkade eller berörda av studien. (Ahrne & Svensson 

2015) Därmed fanns det under hela studiens arbetsprocess att etiska utmaningar kunde uppstå.  

 

En av metoderna till vår studie var kvalitativ strukturerad intervju. Ur en etisk aspekt i detta 

metodval har vi ett ansvar att informera intervjudeltagarna om vad vi ämnar att studera, vilket 

vi självfallet gjorde. Detta för att intervjudeltagarna ska få en tydlig och korrekt bild av vad 

för slags studie de deltar i och att de har blivit korrekt informerade om detta. Det är även av 

vikt att informera deltagarna om anonymitet, ifall de önskar vara anonyma eller inte och 

isåfall tillämpa detta i studien för att inte avslöja personens anonymitet. Givetvis är informerat 

samtycke något vi värnar om, då intervjupersonen får tydlig information om studiens 

innebörd (Ahrne & Svensson 2015, s. 29). I detta fall resulterades det dock i att det inte var 

enskilda personer som svarade på intervjufrågorna, utan ett sammanställt svar från 

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning vilket utgjorde att dessa aspekter främst gällde 

under intervjuns början och förberedelser inför det.  

 

 

4.6 Metoddiskussion  

Att kvalitativa metoder valdes för denna studie var på grund av det var de metoder vi ansåg 

kunde hjälpa oss samla in mest relevant empiri för att besvara våra forskningsfrågor. En 

kvantitativ metod hade istället givit oss statistiska resultat genom exempelvis i form av vilka 

medier Försvarsmakten syns, hur ofta de syns och hur många människor de når ut till. Då 

detta inte är vad studien ämnar att undersöka frångick vi kvantitativ metodik helt och använde 

oss istället av kvalitativ metod. Dock kan ingen metod fånga in allt, vilket gör att 

metodkombinationer i många fall kan ge ett mer kraftfullt slutresultat än ensidig användning 

av en enda metod (Lindgren 2011, ss. 273).  

 

Då vi valde att komplettera text- och bildanalysen med kvalitativa intervjuer, var tanken och 

förhoppningen att samla in flera svar från olika respondenter inom den valda kategorin av 
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respondenter. Detta var dock något vi hade förståelse för att det möjligtvis inte skulle bli 

genomförbart. Men efter att ha fått kontakt med Försvarsmaktens kommunikationsavdelning 

och mottagit ett sammanställt svar från dem insåg vi att intervjufrågorna och dess svar var 

tillräckligt utförligt för att vara ett bra komplement till text- och bildanalysen. Vår 

förhoppning var att utföra flera intervjuer med respondenter från Försvarsmakten. Men att vi 

inte fick individuella svar från de respondenter vi kontaktat hos Försvarsmakten behöver inte 

betyda att svaren är mindre intressanta. Det negativa med att inte samla in svar från flera 

respondenter kan dock vara att vi inte får kunskap om eventuella olikheter i hur 

respondenterna tänker kring det vi har frågat om eftersom risken finns att de kan ha pratat 

ihop sig. Detta gäller även att intervjun utfördes över mail och inte genom direkt kontakt 

genom exempelvis telefon eller möte. En positiv aspekt med att få ett sammanställt svar från 

kommunikationsavdelningen är däremot att vi vet att vi får en sammanställd och 

sammantagen bild av hur de som jobbar på kommunikationsavdelningen på Försvarsmakten 

ser på frågorna som organisation och inte individuellt. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs studiens empiriska material och analys av dess resultat. Kvalitativa 

metoder har utförts i form av textanalyser av sex styrdokument, bild- och textanalys av 

hemsidan utifrån totalt 67 rubriker och den text som följer samt en mejlintervju med 

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Genom dessa metoder kan en övergripande 

förståelse skapas för hur Försvarsmakten arbetar med att söka skapa och erhålla legitimitet 

genom strategisk kommunikation på sin hemsida och i de valda styrdokumenten, samt vilka 

tecken på marknadisering som kan gestaltas på hemsidan. Med utgångspunkt från den 

nyinstitutionella teorin ämnar vi att söka utläsa huruvida legitmitet kommuniceras i relation 

till myndighetens kommunikationsarbete. I resultatet kommer citat både från intervjun med 

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning samt från deras hemsida att presenteras. Utifrån 

empirin har vi fått framträdande resultat som utgör avsnittets disposition, vilket redovisas 

uppdelat utifrån de tidigare presenterade tematiseringarna. 

 

5.1 Arbete för legitimitet i Försvarsmaktens kommunikation 

Då studiens första forskningsfråga är att undersöka hur legitimitet kommuniceras i 

Försvarsmaktens kommunikationsarbete, blev legitimitet ett givet tema i analysen då det även 

är centralt inom den nyinstitutionella teorin. Eftersom innebörden av förtroende och 

legitimitet går hand i hand valde vi att kombinera dessa två begrepp och tematiseringar. Detta 

för att inte riskera läsaren förvirring och för att öka tydligheten av studiens resultat. 

 

 5.1.1 Resultat av styrdokument  

Förtroende och legitimitet är högst aktuellt för organisationen och är ett återkommande tema i 

styrdokumenten. I styrdokumentet Vår militära profession (FM2015-1597:7) beskriver 

Försvarsmakten att de besitter en kompetens, expertis och att den militära professionen är 

organisationens ledstjärna. I dokumentet belyser Försvarsmakten vikten av att alla inom 

organisationen har förståelse för den militära professionen för att skapa ett förtroende mellan 

Försvarsmakten och Sveriges befolkning. De beskriver även att den militära professionen 

legitimeras genom samhällets efterfrågan. Försvarsmaktens värdegrund är återkommande i 

styrdokumenten och de beskriver sig ha en levande värdegrund vilket är en förutsättning för 

att deras profession ska kunna uppfattas som legitim av bland annat medborgarna. 

Försvarsmakten belyser dessutom i flera av styrdokumenten att det är regeringen och 
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riksdagen som sätter grunden till de lagar och regler som verksamheten förhåller sig till och 

som ligger till grund för deras egna grundvärderingar. 

  

I dokumentet Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation (17100:63161) 

poängteras det våldsmonopol verksamheten innehar och förmågan till den väpnade striden 

som skiljer Försvarsmakten från övriga myndigheter. Förmågan till den väpnade striden 

beskrivs vara förutsättningen för att lösa de tre grundläggande uppgifter som definierar 

organisationen. Dessa uppgifter är att försvara landet och främja säkerhet, avvisa kränkningar 

och att bistå samhället och andra myndigheter med den befintliga förmågan. I dokumentet 

beskrivs även huvuduppgiften vara att försvara det öppna demokratiska samhället och att 

deras kommunikation ska utgå från värdegrunden.  

 

5.1.2 Resultat av Försvarsmaktens hemsida  

På Försvarsmaktens officiella hemsida har vi analyserat och tolkat hur de kommunicerar 

legitimitet visuellt genom bilder och text. Även här beskriver Försvarsmakten att det är 

regeringen och riksdag som fattar besluten kring verksamheten, exempelvis under kategorin 

Vårt uppdrag.  

 

 “Försvarsmakten är en myndighet. Därför är det riksdagen och regeringen som bestämmer 

 inriktning, uppdrag och uppgifter. Varje år lämnar regeringen ett så kallat regleringsbrev till 

 myndigheten, där det står vad Försvarsmakten ska göra det kommande året och hur mycket 

 pengar som anslås till det.” - (Försvarsmakten.se 2017-11-01)  

 

Försvarsmakten beskriver därefter under samma kategori att för att lyckas med uppdragen 

regering och riksdag tilldelar dem, ska de alltid vara tillgängliga, beredda och tränade för 

dessa uppgifter. Detta kopplar vi till att Försvarsmakten vill kommunicera att de upprätthåller 

uppdragen genom att signalera att de alltid är redo (se bild 5 i bilaga 3). Under samma 

kategori visas en bild på två militärer som är ute på ett fält, båda iklädd uniform och ena 

håller en kikare medan andra riktar ett vapen (se bild 10 i bilaga 3). Bilden ser ut att vara 

tagen i samband med en övning, vilket signalerar till oss som betraktare att Försvarsmakten 

aktivt övar inför de uppgifter de blivit tilldelad av regering och riksdag. Genom att skriftligen 

skriva detta i kombination med en bild som ser ut att vara tagen direkt ur fältet, kopplar vi till 
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att de kommunicerar legitimitet och skapar ett förtroende hos läsaren och betraktaren.  

 

En återkommande text under de flesta rubriker säger att verksamheten är till för att försvara 

Sverige och låter landet vara i fred. Detta görs genom centrala texter på delar av hemsidan, 

dels på startsidan och dels i löpande informativ text under flera rubriker. Genom att uppdatera 

hemsidan med nyheter under Senaste nyheter signalerar det att de visar att Försvarsmakten 

aktivt arbetar med landets säkerhet nationellt och internationellt. Här tolkar vi det som att 

Försvarsmakten använder denna kategori för att visa betraktaren öppenhet genom de aktuella 

händelser som visas från verksamheten och deras aktiva arbete. Eftersom insamlingen av det 

empiriska materialet har pågått under en längre tid och nyheterna uppdateras kontinuerligt, är 

det viktigt att poängtera att detta har gjort att vi inte valt att analysera nyheterna i sig, utan 

helheten av vad som kan tänkas dyka upp i det flödet. 

  

I det empiriska materialet kan vi även se att Försvarsmakten är tydlig med att informera om 

att de upptäcker och avvisar kränkningar. De informerar exempelvis att de säkrar svenska 

vatten vilket bidrar till en förståelse för att Försvarsmakten aktivt arbetar i landet utan att det 

kanske direkt syns och märks i allmänheten för att behålla fred. Försvarsmakten visar även att 

de är positionerade nationellt och internationellt vilket ger ett intryck av att de dagligen är 

verksamma på flera olika ställen i världen, vilket signaleras både i bild och text då de 

exempelvis visar bilder från fältet i övningar i Sverige och utanför landets gränser (se bild 6 i 

bilaga 3). Bilderna som visas ser ut att vara från övningar i olika miljöer, vilket ökar 

mottagaren och betraktarens förståelse kring det faktiska arbete som utförs i olika situationer 

och miljöer (se bild 7 i bilaga 3). Att visa detta och inte endast bilder i väpnad strid tolkar vi 

till att de vill visa sig mångfasetterade och att de inte endast är verksamma under 

sammanhang som är kopplat till vapen, utan även i kontorsmiljöer, till havs och i luften, 

vilket kan ge en verklighetsförankring till Försvarsmaktens arbete. 

  

På hemsidan finns även detaljerad information om några av Försvarsmaktens positioner och 

yrken där de beskriver deras uppgifter. Under rubriken Vi låter Sverige vara ifred visas yrken 

som bland annat flygtekniker, systemtekniker på ubåt och IT-säkerhetsspecialist. Rubrikerna 

till texterna inleds exempelvis med “få en inblick i…” eller “följ med…” skapar en 

deltagande, öppen och inbjudande känsla hos läsaren.  
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5.1.3 Resultat av intervju med Försvarsmakten 

Att legitimitet är centralt för Försvarsmakten kan man nästan förutse då det är en myndighet 

som erhåller våldsmonopol och som dagligen arbetar för att försvara vårt land. Det kändes 

därför väsentligt att fråga Försvarsmakten själva vad de säger om de.  

 

“Legitimitet innebär för Försvarsmakten att vi har ett existensberättigande i allmänhetens 

ögon.” - (Försvarsmaktens kommunikationsavdelning)  

 

I frågan om Försvarsmakten känner att de behöver anstränga sig mer för att uppfattas 

legitima, då de är Sveriges försvar, säger de att för att de ska kunna agera proaktivt och vara 

beredda på förändringar, så måste Försvarsmakten ständigt bevaka och förhålla sig till 

omvärlden. Försvarsmakten påverkas inte bara av militära och säkerhetspolitiska händelser i 

omvärlden, utan även av exempelvis den politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, mediala 

och tekniska utvecklingen. Försvarsmakten anser därför att det är viktigt för dem att vara 

närvarande i sina medier och därmed faktabaserat bidra till beskrivningen av sin egna 

verklighet.   

 

“Då stora delar av vår verksamhet är väpnad ska den inte falla i glömska utan istället placeras 

på en tydlig sekundär nivå där människan alltid är primär” - (Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning)  

 

Dock säger de sig inte kommunicera efter den förväntade bilden av organisationen, utan 

menar istället att de anpassar sig efter vilka deras målgrupper är och målgruppens behov. I 

frågan vad förtroende innebär för Försvarsmakten, svarade de att de har definierat förtroende i 

flera nivåer. Dels på en generell nivå huruvida allmänheten uppfattar att Försvarsmakten 

klarar sitt uppdrag och dels utifrån en mer specifik nivå, huruvida allmänheten uppfattar att 

Försvarsmakten klarar de enskilda uppdragen så som:   

 

“[...] att bistå samhället vid katastrofer som till exempel stormar och översvämningar, 

internationella militära insatser, upptäcka och avvisa kränkningar riktade mot Sverige samt 

försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp” - (Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning)  
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Försvarsmakten säger även i intervjun att deras ambition är att på ett tydligt, rationellt och 

förtroendeingivande sätt informera om verksamheten eller det rådande läget samt att visa en 

emotionell och intressant sida som bygger Försvarsmakten som en relevant aktör i samhället.  

 

5.1.4 Analytisk sammanfattning  

Likt Scotts (2014) normativa pelare finns förväntningar från samhället att Försvarsmakten ska 

besitta kompetens och inneha en expertis inom sitt område, vilket Försvarsmakten själv 

beskriver att de besitter. Samhällets normer och värderingar speglar på så sätt av sig i 

Försvarsmaktens agerande och kommunikation, vilket således kan kopplas till att det är ett 

yttre tryck från omgivningen.  

 

Meyer och Rowan (1977) menar att legitimitet är beroende av dominerande myter, normer, 

värderingar och föreställningar om vad som är modernt, rationellt och progressivt (Meyer & 

Rowan 1977). Upprätthåller myndigheten det medborgarna förväntar sig att dem ska göra, så 

bidrar det till legitimitet. Att Försvarsmakten dessutom beskriver att de speglas av samhällets 

värderingar och principer kan kopplas till Scotts (2014) normativa pelare, då normerna formar 

förväntningarna som finns på organisationen, vilket skapar en utgångspunkt för hur 

organisationer ska bedrivas (Scott 2014). Även den regulativa pelaren, som menar att 

legitimitet uppnås när lagar och regler följs, går i led med att Försvarsmakten har ett 

förtroende som myndighet från regeringen och har därför en implicit påtryckning av att sköta 

en god kommunikation för att upprätthålla legitimitet (Scott 2014). Legitimiteten kan dock 

vara svår att tolka ur allmänhetens tycke i denna analys, men för att åter poängtera är studiens 

syfte inte att mäta legitimiteten, utan att studera hur Försvarsmakten kommunicerar 

legitimiteten för att upprätthålla den.  

 

Med Scotts (2014) kultur-kognitiva och regulativa pelare i kombination med varandra, 

förknippar vi det med att Försvarsmakten använder strategisk kommunikation för att söka 

uppnå legitimitet. Den sociala verkligheten inom organisationen kommuniceras genom att 

erhålla den symbolik och de subjektiva övertygelser som verkligheten förväntar. (Scott 2014) 

På så sätt kan vi se att denna anpassning och kommunikation formas från yttre krav och inte 

internt. Detta kan därmed liknas med Fredriksson och Pallas (2011) tolkning av isomorfism 
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och en  “rationaliserad myt” då den strategiska kommunikationen på så vis påverkas av yttre 

faktorer (Fredriksson & Pallas 2011). Denna isomorfism menar att på de sätt organisationer 

kommunicerar på, är baserat av konformitet och är anpassat utefter omvärlden för att nå 

legitimitet bland sina intressenter (Fredriksson & Pallas 2011). Försvarsmaktens 

kommunikation utförs därmed på ett sätt för att det förväntas så. Här kan vi därför även se 

tecken på en tvingande isomorfism då likriktningen bidrar till att förstå i vilken utsträckning 

Försvarsmakten påverkas av normer och påtryckningar i sin kommunikation (DiMaggio & 

Powell 1983). Dessa orsaker till isomorfism, som styr organisationens kommunikation, menar 

Fredriksson och Pallas (2011) istället är externa och kan därför ses ur ett kritiskt perspektiv på 

så sätt att organisationens likriktning tillämpas genom strategiska beslut (Fredriksson & Pallas 

2011). Det visar på att Försvarsmakten siktar mot att erhålla legitimitet genom att 

överensstämma med gemensamma normer och värderingar av vad som anses vara ett "bra" 

och "rätt" försvar.  

 

Det är förvisso angeläget att ha i åtanke att det inte är någon självklarhet att en myndighet 

som Försvarsmakten anses ha legitimitet bara för att det är ett lands försvar. Att utnyttja eller 

missbruka ett sådant förtroende kan leda till att en organisationen mister sin legitimitet hos 

exempelvis medborgarna. Likt de vi tidigare nämnt som Castells (2000) menar så kan en 

legitimitetskris uppstå om det civila samhället uttrycker missnöje som löper samman till ett 

ifrågasättande om organisationens roll, funktion och makt (Castells 2000). Meyer och Rowan 

(1977) menar att det i huvudsak är den formella organisationens målformuleringar, 

styrdokument, modeller, principer och regler som påverkas av det institutionella trycket och 

blir typifierade med andra organisationer i sin strävan efter legitimitet. Denna löskoppling 

mellan en formell yta och en annan, mindre välpolerad vardagspraktik, beskrivs som ett 

organisatoriskt hyckleri där retoriskt prat, beslut och handling inte hänger ihop. (Meyer & 

Rowan, 1977; Orton & Weicks, 1990) Därför finns det i högsta grad en förväntan på att 

Försvarsmakten ska kommunicera och agera det som de säger sig göra.  
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5.2 Att arbeta för en tydlig identitet  

Då organisationens identitet är det som speglar organisationen och hur de visar sig, blev 

identitet ett väsentligt tema för analysen. I och med att en tydlig identitet är betydande för att 

Försvarsmakten ska erhålla förtroende från både samhället och sina intressenter, ansåg vi att 

kommunikationen för att arbeta för en tydlig identitet behövde belysas. Genom att skapa en 

tydlig identitet skapar sig Försvarsmakten en mall att utgå ifrån även när det kommer till 

kommunikation.  

 

5.2.1 Resultat av styrdokument  

I dokumentet “Försvarsmaktens visuella identitet” beskriver Försvarsmakten att deras 

visuella identitet ska vara mänskligt och inbjudande samt erhålla en identitet som gestaltar 

Sverige, Sveriges intressen och människor som berörs. Försvarsmakten säger även vilja visa 

sig modern, ge ett attraktivt intryck och samtidigt särskilja sig från andra aktörer. Här 

beskriver Försvarsmakten att de på ett förtroendeingivande, tydligt och rationellt sätt ska 

informera om verksamheten med en strukturerad och trovärdig grafisk profil. De vill enligt 

dokumentet skapa en bild av att Försvarsmakten skiljer sig från andra aktörer och är en 

attraktiv arbetsgivare. Bilderna som visas ska inspirera och gestalta vardagen och 

verkligheten på ett inbjudande sätt samt visa öppenhet och mångfald. Även närvaron i 

samhället och Försvarsmaktens sammanhållning ska visuellt visas. Denna visuella identitet 

Försvarsmakten beskriver sig arbeta utefter tyder på en strategiskt planerad kommunikation 

för hur deras identitet ska gestaltas visuellt. 

  

Försvarsmaktens identitet visas även i dokumentet “Vår militära profession” (FM2015-

1597:7) där det beskrivs att organisationen genomgår en kontinuerlig förändring och även av 

deras militära profession. Deras kompetens beskrivs bli alltmer specialiserad vilket innebär att 

bland annat identitetsskapandet även är i förändring. I dokumentet beskrivs den militära 

professionen att den i sig är identitetsskapande för organisationen och att det är något de 

identifierar sig med i sitt arbete. Det poängteras i dokumentet att identiteten är viktig och tar 

utgångspunkt i den militära professionen. Den militära professionen blir således deras 

identitet då de beskriver att en fast grund är viktigt i en föränderlig värld. 
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5.2.2 Resultat av Försvarsmaktens hemsida  

Försvarsmaktens identitetsskapande på hemsidan tyder på en stark identitet genom att 

skriftligen uttrycka att de har ansvaret att försvara Sverige, vilket exempelvis beskrivs på 

deras startsida. Bilderna på hemsidan visar olika miljöer och situationer med personer inom 

organisationen, enskilt och i grupp. 

  

Hemsidan visar till viss mån tydliga kopplingar till vad vi tidigare läst i deras styrdokument 

om hur de vill skapa sin identitet. Den militära professionen som tidigare beskrivits, innebär 

också att Försvarsmakten ska vara integrerat i det omgivande samhället. Denna identitet 

återspeglas på hemsidan genom att de tydligt beskriver och använder sin militära profession 

på hemsidan. Expertis och ansvar, som är en del av den militära professionen, speglas på 

hemsidan bland annat under rubriken “Verksamhetsområden” där de olika 

verksamhetsområdena presenteras. Där visas deras expertis med att genom både bild och text 

visa hur de är verksamma inom organisationen utifrån olika expertisområden. Det visas bland 

annat bilder från marinen, hemvärnet, amrén och flygvapnet där personerna på bilderna är 

klädda i respektive uniformer och komplett utrustning inklusive vapen (se bild 5 i bilaga 3). 

Expertisen är nämligen de kunskaper och färdigheter gruppen är ensam om. 

 

Utifrån denna kontext skapar hemsidans bilder och texter i kombination ett sammanhang som 

stärker deras identitet för betraktaren. Då Försvarsmaktens externa kommunikation skapar 

varumärket, spelar bilderna en stor roll i detta för att skapa en visuell bild av organisationens 

arbete och deras identitet. Genom beskrivning av organisationens olika expertiser i 

kombination med bilder som ser ut att vara tagna från fältet och i sammanhang vid övningar, 

konstrueras Försvarsmaktens identitet som en verksam myndighetsorganisation. 

 

 5.2.3 Resultat av intervju med Försvarsmakten 

År 2016 bytte Försvarsmakten sin visuella identitet då de ansåg att den tidigare visuella 

identiteten hade blivit föråldrad och inte längre fungerade optimalt.  

 

“De digitala kanalerna var utgångspunkten för den nya visuella identiteten och också där den 

implementerats först” - (Försvarsmaktens kommunikationsavdelning)  
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I detta fall frågar vi oss vilka Försvarsmaktens intressenter är. Försvarsmakten säger själva att 

deras målgrupp framförallt är allmänheten generellt, men att de även har en 

rekryteringsmålgrupp som är personer mellan 18-35 år. Det är återigen viktigt för 

Försvarsmakten att vara transparenta i sin kommunikation för att bibehålla en identitet 

gentemot sina intressenter. Numera kommer i princip alla 18-åringar att nås av någon form av 

kommunikation kring grundutbildningen med plikt. På ett strategiskt sätt är dagens 

kommunikation mer koncentrerad mot dessa än mot potentiellt intresserade som det var 

tidigare. Försvarsmakten säger sig arbeta starkt för att lyfta fram människan och dess 

förmåga, styrka och gemenskap genom ett inbjudande intryck snarare än avskräckande.  

 

“Det finns starka associationer till krig och vapen vilket är en utmaning kommunikativt när 

uppgiften är att säkra fred och frihet i Sverige” - (Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning)  

 

Associationer som följaktligen kan vara svåra att skildra i bild men som är viktiga för att inte 

ge en falsifierad bild av Försvarsmakten.  

 

5.2.4 Analytisk sammanfattning 

En sammanslagning av den kommunikativa identiteten av Försvarsmakten är således deras 

militära profession, vilket tydligt påvisas i styrdokumenten. Återkommande i det insamlade 

empiriska materialet gällande identitetsskapande visar att den militära professionen återigen 

fungerar som en röd tråd genom hela verksamheten för att bygga och uppvisa en tydlig 

identitet som speglar organisationens värderingar. Redovisningen av resultaten gällande 

Försvarsmaktens identitetsskapande påvisar inga märkbara tecken på att Försvarsmakten 

arbetar för att manipulera en identitet som inte existerar, dock kan detta vara svårt att avgöra 

utifrån ett betraktande perspektiv utan insyn i organisationen. Utifrån Scotts (2014) normativa 

pelare kan med detta liknas till Försvarsmaktens identitetsskapande på så sätt att vad som 

anses professionellt från samhället är en norm. Identitetsskapande kan därmed ses som en 

norm som skapas av extern påverkan. (Scott 2014) En organisations identitet baseras på de 

grunder som gör att organisationen existerar, mål och visioner. Men extern påverkan och 

påtryckningar kan riskera att identiteten manipuleras eller modifieras, för att exempelvis bli 

bättre eller passa in. Den normativa isomorfismen spelar då roll i detta eftersom 
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organisationen indirekt imiterar normer och värderingar från omgivningen, vilket i detta fall 

är samhället. (DiMaggio & Powell 1983) 

  

 

5.3 Den externa kommunikationen  

Den externa kommunikationen är betydelsefull för alla organisationer. I och med att den 

externa kommunikationen, enligt vår teori, dessutom kan påverkas av omvärlden, blev det 

således en central del för studiens resultatredovisning och analys. Det är även genom den 

externa kommunikationen vi kan se tecken på marknadiseringens påverkan. I enlighet med 

vår andra forskningsfråga om hur Försvarsmakten arbetar med sin strategiska 

kommunikation, med fokus på deras hemsida, har vi efter tematiseringen plockat ut de 

signalement på extern kommunikation som påstås och återspeglas.  

 

5.3.1 Resultat av styrdokument  

Enligt styrdokumenten lägger Försvarsmakten stor vikt på sin externa kommunikation och de 

säger även att de tydligt vill nå sina intressenter och målgrupp. Försvarsmaktens vill framstå 

som en attraktiv arbetsgivare och säger sig därför arbeta mycket med sin externa 

kommunikation i rekryteringssyfte. I dokumentet “Försvarsmaktens riktlinjer för intern och 

extern kommunikation” (17100:63161) beskriver Försvarsmakten att genom deras 

kommunikation utvecklas och kläs varumärket Försvarsmakten och att kommunikationen ska 

utgå från deras värdegrund. Den externa kommunikationen beskrivs även vara den möjlighet 

att skapa förutsättningar för att bibehålla och förstärka positiva sidor av Försvarsmaktens 

kultur. Organisationen är mån om att det är de själva som beskriver konflikter som sker runt 

om i och utanför landets gränser för att få förtroende. Hur de talar, skriver och kommunicerar 

i bild påverkar deras trovärdighet beskrivs i styrdokumentet. 

  

Det påpekas även att utvecklingen av den globaliserade informationen spelar en viktigt roll 

för samhällets bild av vad Försvarsmakten gör och med vilket framgång. Dokumentet 

beskriver även att strategisk kommunikation inom organisationen har fått en allt viktigare roll 

på grund av teknikutvecklingen och tillgången till information hos omvärlden. De säger även 

att de själva vill berätta om exempelvis konflikthanteringar för att skapa en tilltro för deras 

militära förmåga. 
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I styrdokumenten kunde vi se att Försvarsmaktens externa kommunikation riktar sig till 

potentiella rekryter då rekryteringsbehovet inom Försvarsmakten är och har varit stort. Den 

externa kommunikationen har i och med det anpassats för att visa Försvarsmakten som en 

attraktiv arbetsgivare. Försvarsmakten vill även öka antalet kvinnor i sin verksamhet och 

beskriver därmed i dokumenten att de därför riktar viss extern kommunikation till unga 

kvinnor. Detta visar att Försvarsmaktens externa kommunikation delvis är inriktad på 

specifika intressenter för att försöka öka rekrytering samt antalet kvinnor inom 

Försvarsmakten.  

 

5.3.2 Resultat av Försvarsmaktens hemsida  

Genom den visuella bildanalysen och den kvalitativa textanalysen visar det empiriska 

materialet vad Försvarsmakten kommunicerar på deras hemsida. Hemsidan är informationsrik 

och visar på ett rikt bildmaterial med text som informerar om organisationen och dess 

uppdrag.  

 

På hemsidan kunde vi se en blandning av både informationsrik text men även retoriska texter 

som vill förmedla budskap och framkalla känslor. De bilder som visas på hemsidan är 

framförallt tagna nära inpå och skapar känsla av delaktighet hos betraktaren. Exempelvis på 

bild 7 (i bilaga 3) som är tagen ur ett perspektiv där man får se militärer på en båt i arbete som 

skapar känslan av delaktighet till yrket. Bilderna förstärks även med tillhörande text så att 

man som betraktare och läsare även får en känsla av trygghet genom att få ta del av vad 

arbetet faktiskt innebär och vart arbetet är stationerat. Bilderna och texterna i kombination till 

varandra skapar en deltagande känsla och ger samtidigt information om organisationen, vilket 

skapar en ytterligare förståelse för hur Försvarsmakten arbetar och vad de arbetar med utifrån 

deras profession. Detta ger i sin tur en känsla av öppenhet och transparens kring hur 

organisationen verkar. 

  

Trots att uppsatsen syfte inte var att studera eller fokusera på jämställdhetsfrågor och 

genusperspektiv, kunde vi inte undgå att lägga märke till det bristande bildmaterialet på 

kvinnor på hemsidan, främst efter att ha läst styrdokument där Försvarsmakten tyder på att 

öka antalet kvinnor inom verksamheten. Majoriteten av bilderna var på män och endast 

enstaka bilder var på kvinnor.  
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5.3.3 Resultat av intervju med Försvarsmakten 

I och med den digitala utvecklingen och utvecklingen av samhället som ställer större krav på 

organisationer och myndigheter, bidrog det till att vi ville undersöka ifall denna utveckling 

har varit någon utmaning för Försvarsmakten eller om det påverkar deras kommunikation på 

något sätt. Där svarar Försvarsmakten att teknikutvecklingen har skapat nya förutsättningar 

för kommunikation och i mångas tycken förändrat människors sätt att konsumera 

kommunikation.  

 

“I det nya mediesamhället har traditionella medier i ökande grad fått konkurens om att ge och 

skapa en omvärldsbild” - (Försvarsmaktens kommunikationsavdelning)  

 

Försvarsmakten bekräftar även att information som sprids på stor bredd oftast är kort, snabb 

och helt utan granskning. Sociala medier har tagit över rollen som verklighetsskapande filter 

hos de unga medborgarna och i och med att exempelvis enskilda bloggare, youtubers och 

instagramanvändare ökar, så måste Försvarsmakten inkludera även dem i sin medieanalys. 

Nackdelen med detta blir då att denna fragmentisering försvårar omvärldsanalysen och kräver 

ett nytt perspektiv på kommunikation och påverkan. Men Försvarsmakten försöker ändå följa 

med i de digitala trenderna.  

 

“I den mån det passar med vår verksamhet och våra målgrupper försöker vi använda nya 

kanaler och nya funktioner i befintliga kanaler” - (Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning)  

 

Detta påvisar att Försvarsmakten arbetar för att besvara de yttre krav som ställs på dem och 

deras kommunikation. Återkommande i intervjun är även att Försvarsmakten på flera ställen 

påpekar att de vill kommunicera med öppenhet och transparens genom att dela med sig om 

vad som händer inom organisationen. De säger själva i intervjun att de har ett omfattande 

bildmaterial och har på hemsidan valt att lyfta fram bilder mer än de gjort i den tidigare 

designen.  
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“Webbplatsen i sig löser inte kommunikationen till alla våra intressenter.” - (Försvarsmaktens 

kommunikationsavdelning)  

 

Vilket Försvarsmakten säger själva när vi i intervjun frågade dem om de upplever en 

svårighet att nå ut till sina intressenter genom sin kommunikation på hemsidan.   

 

5.3.4 Analytisk sammanfattning 

Försvarsmakten anpassar strategiskt sin kommunikation utefter teknikutvecklingen och hur de 

arbetar kommunikativt för att skapa förtroende hos medborgarna. Här kan både de normativa 

och kultur-kognitiva pelarna förknippas med i den aspekt att anpassningen sker utefter normer 

som uppkommer från yttre påverkan (Scott 2014). Genom att följa med i en bestämd 

teknikutveckling och därmed utveckla sitt sätt att kommunicera kan likna ett beteende att det 

skapar trygghet för Försvarsmakten att agera som andra agerar, genom att likna till mimetisk 

isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Det mimetiska agerandet behöver i detta fall inte 

innebära att Försvarsmakten känner en osäkerhet men att det istället skapar en trygghet att 

göra som andra (DiMaggio & Powell 1983). Dessa krav ställs på Försvarsmakten som 

organisation för att även andra organisationer och myndigheter eventuellt följer dessa 

“trender”. Detta kan därmed skapa en trygghet inom organisationen genom mimetisk 

isomorfism för att efterlikna en lyckat koncept. Den mimetiska isomorfismen kan även 

kopplas till Försvarsmaktens externa kommunikation möter en förväntan som ställs på dem 

för att tillgodose sin intressenters krav och förhoppningar.  

 

Detta mönster kan även kopplas till ett tecken på en tvingande isomorfism i och med de 

jämställdhetskrav som idag ställs på myndigheter. Dock finns det en problematik med 

tvingande krav i institutionella organisationer, då kraven ibland krockar med organisationens 

egna mönster om effektivitet (DiMaggio & Powell 1983). För en organisation som innehar en 

stark kultur och tradition av att rekrytera män till vissa poster, blir detta ett inövat mönster 

som organisationen är bekväm med. Bekvämligheten bottnar i att den aktuella posten har krav 

som organisationen tror sig uppfyllas utav mannens förväntade agerande, en analys som inte 

behöver vara absolut men som är högst relevant att ta upp då den rådande jämställdhetsfrågan 

kan riskera gå ut över Försvarsmaktens legitimitet. Vi tolkar således att det finns tecken på att 

Försvarsmaktens externa kommunikation präglas av DiMaggio och Powells (1983) tvingande 
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isomorfism då deras kommunikation till stor del utgår ifrån de lagar och regler som 

Försvarsmakten agerar efter som myndighet. I och med att det är regering och riksdag som 

sätter dessa lagar och regler som våra myndigheter ska förhålla sig till, tolkar vi till att man 

här kan se regeringen och riksdagen som en styrande aktör som därmed “tvingar” 

myndighetsorganisationerna till att bli lika. På så sätt blir den tvingande isomorfismen en 

direkt påverkan på Försvarsmaktens kommunikation.  
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6. Slutsats och diskussion 

Tidigare presenterades resultat och en övergripande analys av huruvida Försvarsmakten, 

utifrån deras styrdokument, hemsida och intervju, kommunicerar för att erhålla legitimitet i 

relation till sin externa kommunikation. Således kommer vi i detta kapitel redovisa vilka 

slutsatser som dragits som svar på våra forskningsfrågor samt diskussion kring detta. Därefter 

diskuterar vi även förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse och kunskap kring strategisk 

kommunikation i en myndighetsorganisation. Samt få en förståelse för hur marknadiseringens 

påverkan uttrycker sig i Försvarsmaktens externa kommunikation. På basis av bildanalys, 

textanalyser, intervju samt vår egen tolkning av det empiriska materialet, har vi arbetat för att 

besvara våra frågeställningar så utförligt som möjligt. 

 

I och med uppsatsens första forskningsfråga var att undersöka hur legitimitet kommuniceras i 

Försvarsmaktens kommunikationsarbete, anser vi att orsaken till hur legitmitet kommuniceras 

i relation till Försvarsmaktens kommunikationsarbete är en etablerad arbetsform med fasta 

rutiner inom Försvarsmakten, vilket går att härleda till den nyinstitutionella teorins påstående 

om att organisationer tar efter varandra. Beroende på vilka delar av institutionen som blir 

gynnad, kan det som ses som tecken på legitimitet utefter pelarna variera (Scott 2014). På så 

sätt kan vi se att det framförallt är den regulativa och den normativa pelaren som är 

framträdande i Försvarsmaktens kommunikation. Då deras kommunikation framförallt följer 

lagar, regler och normer. Enligt isomorfismen är strävan att uppnå legitimitet medvetet eller 

omedvetet (DiMaggio & Powell 1983), vilket innebär att om Försvarsmakten kommunicerar 

ett visst arbetssätt kan det generera legitimitet. I detta fall kan vi därmed se att denna strävan 

utförs medvetet. Det sätt som inte fungerar optimalt väljs därmed bort medan det önskvärda 

blir den rådande normen. Vår uppfattning är därför att isomorfism inte enbart handlar om att 

göra vad andra gör, utan handlar även om att inte göra det andra inte gör. Således är 

organisationer mindre benägna att använda metoder som ingen annan använder. I detta fall 

syftar vi till att Försvarsmakten använder sig av kommunikation på ett sätt som är beprövat 

sedan tidigare och inspirerat av andra organisationer. Vi har i kapitel fem redovisat och 

kommit fram till att flera av de normer som påverkat Försvarsmaktens arbete kring sin 
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externa kommunikation, troligtvis har uppstått genom att man tagit del av hur andra 

myndighetsorganisationer arbetar. Men de kan även ha inspirerats av privata organisationer 

med tanke på den rekryteringsprocess de har gått igenom.  

 

Åter till det Gulbrandsen och Just (2016) menar med styrd kommunikation, så kan inte 

Försvarsmakten styra mottagaren av sin kommunikation men de kan däremot kan styra 

processen däremellan, det vill säga det de vill nå ut med (Gulbrandsen & Just 2016). Denna 

kommunikationsprocess är inte något vår studie kan bekräfta i och med att vi inte samlat in 

empiriskt material från mottagare av Försvarsmaktens kommunikation. Men vi kan däremot 

göra vår tolkning på den kommunikation som Försvarsmakten säger sig vilja nå ut med och 

ifall detta kommuniceras eller ens träder fram på hemsidan. De skriver själva att de vill och 

skall kommunicera transparent och öppet vilket kan tolkas till det Christensen, Morsing och 

Cheney (2008) säger att det faktiskt bör göras för att tillfredställa organisationens mer kritiska 

intressenter och tillgodose kritikernas krav (Christensen, Morsing & Cheney 2008). Detta 

beaktande kan vi följaktligen se i Försvarsmaktens kommunikationsarbete i och med att de 

både i sina styrdokument och i intervjun säger sig kommunicera på detta vis.  

 

På hemsidan kan vi se tecken på en transparens och en öppen kommunikation genom att de 

bland annat delar senaste nyheter om Försvarsmakten och vad som händer inom 

organisationen. Vi kan dock egentligen inte veta om det finns mer information som inte 

kommer upp till ytan. Att Försvarsmakten dessutom har anklagelser sedan tidigare om 

mörkläggning och desinformation, gör det inte lättare för dem. De som tidigare varit kritiska 

mot Försvarsmakten riskerar därmed att förbli det om Försvarsmakten inte visar förbättringar 

inom sin kommunikation. På så sätt kan vi här finna ytterligare kopplingar till teorin som 

visar att Försvarsmakten arbetar för att tillgodose dessa kommunikationskrav från sina 

intressenter, vilket återigen visar på yttre tryck från omgivningen. De kommunikativa krav 

som ställs på dem utifrån, bekräftas alltså genom den normativa pelaren (Scott 2014) som ett 

önskvärt och accepterat beteende. 

 

Då uppsatsen andra forskningsfråga var att studera hur Försvarsmakten arbetar med sin 

strategiska kommunikation i och med marknadiseringens påverkan, anser vi att det är av 

betydelse att tydliggöra vad strategisk kommunikation innebär i denna kontext. Strategisk 
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kommunikation ser vi som ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i 

Försvarsmaktens arbete med att uppnå sina övergripande strategiska mål. I detta fall ger det 

uttryck i bland annat extern målgruppsanalys, övergripande budskap, val av 

kommunikationskanal och andra förutsättningar för exempelvis kontinuerliga 

kommunikationsinsatser. Genom att med hjälp av extern kommunikation, klä och stärka 

Försvarsmakten som varumärke, trots att det är en myndighet, har därmed marknadiseringen 

skapat en effekt i Försvarsmaktens kommunikation då det påvisats att myndigheten lägger 

resurser på varumärkesstrategi och synlighet. Att introducera det nyinstitutionella 

perspektivet kan således peka på hur det kan användas för att förstå̊ strategisk 

kommunikation. Att beskriva och diskutera hur regler, normer och föreställningar bestämmer 

förutsättningarna för strategisk kommunikation och hur vi kan förstå̊ att det är likheter snarare 

än egenheter, individualitet och avvikelser som utmärker kommunikationen när 

organisationer jämförs med varandra. På så sätt har vi således fått fram att Försvarsmakten 

står inför utmaningar för att nå ut till sina intressenter.  

 

Dessutom kan vi se att Försvarsmakten idag lägger stort fokus på rekrytering i deras 

kommunikativa arbete, då det vid upprepade tillfällen i det empiriska materialet framkommer 

att Försvarsmakten vill vara en attraktiv arbetsgivare i syfte till att rekrytera fler. Under den 

period som värnplikten var avvecklad har behovet av att nå ut till rekryter ökat markant. Den 

externa kommunikationen riktar sig därmed mot rekrytering och arbetsmarknaden även nu. 

Tendenserna till marknadisering av myndigheter har därmed kommit att sätta sin prägel även 

på Försvarsmaktens verksamhet, trots det allt mer komplexa och delvis kontroversiella 

uppdrag som Försvarsmakten har. Dessa tendenser förstärks i och med att Försvarsmakten 

tvingas delta i arbetsmarknaden, vilket innebär att de har inträtt på en marknad där man 

konkurrerar med andra arbetsgivare om arbetskraft. Försvarsmakten har således numer fått 

kraftigt förändrade uppgifter som måste kommuniceras på ett trovärdigt sätt för att kunna 

säkra sin legitimitet i förhållande till externa intressenter och samhällets medborgare i stort. 

Detta är alltså en process ur den rådande marknadiseringen inom myndighetsorganisationer 

som vi kan se i Försvarsmaktens kommunikation. Att Försvarsmakten påverkas av 

omvärldens yttre tryck är något som sker omedvetet men att deras handling för att besvara 

detta sker medvetet. Det medvetna kan vi således exempelvis se genom att de visar sig 

konkurrera mot andra i arbetsmarknaden och på så vis är medvetna om hur de bör förhålla sig 

efter andra organisationer.  



 

 

56 

6.2 Diskussion 

De kvalitativa metoderna som användes i studien anser vi har varit relevanta för att hjälpa oss 

besvara studiens forskningsfrågor. Kvalitativa textanalyser, visuell bildanalys och en 

strukturerad intervju visade sig komplettera varandra i den utsträckning vi önskat för studien. 

Den kvalitativa textanalysen i de valda styrdokumenten gav oss en djupare förståelse för 

Försvarsmaktens strategiska kommunikation och de avsikter de ämnar att kommunicera på 

bland annat deras hemsida. Textanalysen på hemsidan gav oss en förståelse kring hur 

Försvarsmakten kommunicerar och dessa två textanalyser gav oss en kartläggning i hur de 

säger sig kommunicera och hur de i praktiken kommunicerar. Den visuella bildanalysen 

kompletterade textanalysen och studien hade inte haft lika hög validitet om inte den visuella 

bildanalysen hade tillämpats, då hemsidan till lika stor del består av bilder som av text och 

dessa i kombination av varandra förstärker således intryck och känslor hos betraktaren. I vår 

mening hade kvantitativa metoder inte gett oss samma relevanta empiriska material för att 

besvara denna studies syfte, men hade möjligtvis kunnat vara ett komplement genom att 

exempelvis kvantifiera innehållet på hemsidan i legitimitetsskapande syfte. 

  

För att kunna tolka studien i ett större sammanhang anser vi att det är nödvändigt att definiera 

det organisatoriska fält som vårt empiriska material hämtades från. Försvarsmakten är den 

myndighetsorganisation som är den enda myndighet i vårt land som har den faktiska 

uppgiften att skydda landet och som erhåller ett våldsmonopol. Försvarsmakten är skyldig att 

följa offentlighetsprincipen som innebär att samtliga färdigbehandlade ärenden blir offentliga 

och all dokumentation i ärendet kan hämtas ut av allmänheten. Offentlighetsprincipen gäller 

givetvis inte all dokumentation inom försvaret, då det självfallet finns en omfattande sekretess 

kring organisationen. Men med den öppenhet och den offentlighetsprincip som gäller i 

myndighetsorganisationer, menar vi kan bidra till att den här typen av verksamheter är 

präglade av en större homogenisering än den privata sektorn. Privata organisationer har 

nämligen inte samma krav på öppenhet som myndighetsorganisationer och kan således välja 

att dölja sina interna dokument från allmänheten. Detta är en utav de största skillnaderna 

mellan privata organisationer och myndighetsorganisationer då det är lagstadgat att 

myndigheters agerande och dess handlingar ska vara offentliga. 
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Men att vara en myndighet ska inte innebära att lagar och regler tas lättare på. Jämför man 

med hur privata företag är ålagda att sköta inbetalning av skatt, moms med mera till 

kommuner och myndigheter, så finns där inget utrymme för misstag. Men när myndigheterna 

brister kan det vara lättare att det hamnar i skymundan. Samhället visar sig börja ha allt 

starkare åsikter om myndighetskommunikation och anser att det bör krävas ansvar av de som 

felar, även om det är en myndighet. Det är saker som dessa som skadar förtroendet för 

myndigheterna om man upplever att de agerar respektlöst. Vi anser därför att de isomorfa 

processerna kan ses som en nödvändighet i alla dess former. Men med noga övervägande. Att 

en myndighet påverkas av isomorfa processer och likheter behöver inte betyda något negativt. 

Myndigheten bör dock göra en noga granskning och utvärdering innan och även vara väl 

medveten om de genomgått en isomorf process. Att som myndighet se på sig själv med 

neutrala ögon tror vi öppnar upp för en mer transparent kommunikation. Om Försvarsmakten 

ärligt kan kommunicera med öppenhet och transparens genom att erkänna sina likheter, så 

tror vi att det underlättar för en legitimerande kommunikation. 

  

De isomorfa processerna mellan privata organisationer och myndighetsorganisationer kan 

således ses positivt och negativt. Att de privata organisationernas kommunikation kan 

inspirera en myndighetsorganisation som Försvarsmakten kan ur exempelvis en 

rekryteringsaspekt vara positivt genom att de privata organisationerna som oftast drivs av ett 

vinstintresse kan med sin kommunikation inspirera till hur en myndighetsorganisation kan nå 

ut till intressenterna. Vår tolkning är således att isomorfa processer och marknadiseringen kan 

vara något positivt för att exempelvis inte Försvarsmakten ska framstå som föråldrad inom sin 

digitala kommunikation, då privata organisationer ofta kan ses ligga steget före inom detta. 

Detta är ett exempel på att det är en subtil balans mellan att inspireras och att ta efter av 

privata och vinstdrivande organisationer. Att genomgå en sådan mimetisk isomorf process 

kan således riskera att myndigheter lätt kan falla in på att efterlikna privata organisationers 

kommunikation allt för mycket och därmed mista förtroendet från allmänheten.  

 

Som även Deverell och Wagnsson (2016) tidigare kommit fram till, så har Försvarsmakten 

alltså blivit tvungen till att anpassa sig efter dagens kommunikativa miljö för att bli en 

modern och attraktiv organisation. Lika mycket som Försvarsmakten styrs av juridiskt 

bindande krav, styrs de även av normer och föreställningar vilket mer eller mindre har blivit 

taget för givet. Det är alltså minst lika viktigt för Försvarsmakten att upprätthålla dessa lagar 
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och regler som det är att upprätthålla normer och värderingar. Därmed anser vi att 

Försvarsmakten inte längre kan förlita sig på att deras intressenter självmant kommer att söka 

sig till dem. I och med det har den externa och strategiska kommunikationen på deras 

hemsida ökat markant för att locka intressenter och för att få intressenter att känna ett intresse 

för organisationen. Detta betyder alltså att Försvarsmakten måste arbeta något hårdare och 

mer målinriktat för att nå ut. Den legitimitetsskapande kommunikationen blir därför ett 

medvetet handlande från Försvarsmakten. Vi anser att det således är relevant för 

organisationer att inneha denna kunskap och förståelse för det medvetna och det omedvetna, 

på så sätt kan myndigheter likväl som privata organisationer skapa förståelse för hur 

kommunikationen egentligen sker.  

 

6.2.1 Förslag på framtida forskning  

Vi hoppas att denna studie kan bidra till att myndigheter, samt övriga organisationer och 

företag, får en ökad förståelse om innebörden av att nå ut till intressenterna genom 

kommunikationen i digitala medier som exempelvis på organisationens hemsida. 

Försvarsmakten arbetar idag aktivt med olika digitala plattformar då de förutom deras 

hemsida bland annat har ett aktivt Instagramkonto, Facebooksida och en egen träningsapp. Vi 

ser därför en möjlighet att en studie som denna skulle kunna utvecklas ytterligare och 

genomföras som exempelvis en masteruppsats eller avhandling. Då det finns mycket material 

att tillhandahålla genom att exempelvis inkludera andra digitala plattformar om så önskas för 

en vidare och mer djupgående studie inom Försvarsmaktens kommunikation. Det är även 

lämpligt att påminna om att den nyinstitutionella teorin inte är begränsad till 

kommunikationsfältet, utan även går att tillämpa inom de flesta kontexter som berör 

organisationer. Homogenisering och likriktningar går därför att finna på flera nivåer i 

organisationer och således är det många mekanismer som kan sättas i relation till begreppet 

isomorfism. Det handlar med andra ord om hur man väljer att tolka fenomenet. I vår studie 

har vi därför haft ett neutralt förhållningssätt till de företeelser som vi valt att koppla samman 

med den nyinstitutionella teorin. Användandet och utvärderandet av strategisk 

kommunikation i organisationer skulle naturligtvis kunna granskas ur ett annorlunda 

perspektiv än just det nyinstitutionella.  
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Under studiens gång och framförallt under insamlingen att det empiriska materialet har det 

framkommit att Försvarsmakten önskar rekrytera fler kvinnor för att öka jämställdheten inom 

organisationen. Denna jämställdhetsfråga hade därmed varit intressant att belysa ur ett 

kommunikativt perspektiv hur organisationen hanterar detta i exempelvis sociala medier, då 

sociala medier är en tvåvägskommunikation som inkorporeras allt mer hos företag såväl som 

myndigheter och ser ut att bli en allt mer central del av kommunikationen. 

 

Då denna studie inte är en jämförande studie, anser vi att med hjälp av den nyinstitutionella 

teorin kan det vara en intressant utveckling av studien genom att jämföra organisationers 

kommunikativa utveckling. Antingen myndigheter emellan eller myndigheter jämfört med 

privata organisationer för att mer specifikt kunna utgöra hur och om organisationerna 

medvetet eller omedvetet kan påverka varandra. 
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Bilaga 1 

Intervjumall till Försvarsmakten 

Inledande frågor: 

- Vad är ditt namn, vad är din yrkesroll/tjänst och hur länge har du haft den? 

- Vilka är dina huvudsakliga uppgifter i din tjänst? 

 

Följande frågor är riktade till Försvarsmaktens presentation på er hemsida. 

Generella frågor kring hemsidan: 

1. Vad innebär förtroende och legitimitet för Försvarsmakten?  

2. Jämfört med många andra myndigheter är er hemsida visuellt tilltalande, hur har ni tänkt 

och arbetat kring det?  

3. Vilka är Försvarsmaktens intressenter? (dvs de som söker sig till hemsidan för att nå 

information) 

4. Arbetar ni med att framställa Försvarsmakten utefter en viss känsla eller ett specifikt 

uttryck på er hemsida för de externa intressenterna? Varför och hur isåfall?  

5. Upplever ni det som en svårighet att nå ut till era intressenter genom er kommunikation på 

hemsidan? 

6. Känner ni att ni måste anstränga er och tänka efter lite mer i och med att ni är 

Försvarsmakten (Sverige försvar) och förväntas upplevas förtroendeingivande och legitima?  

7. Nu när värnplikten kommer att återinföras, har eran strategi till hur ni kommunicerar på 

hemsidan ändrats? 

8. Upplever ni att människor associerar Försvarsmakten med krig och konflikt och att det 

skapar svårigheter och/eller utmaningar för er kommunikation? 

9. Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta visuellt på det sätt ni gör? Ni beskriver (i 

dokumentet om er visuella identitet) att era bilder ska vara inbjudande så känslan av 

delaktighet förmedlas, vad är tanken kring detta? Varför inte bara en bild på t.ex en soldat 

“rakt upp och ned”?  

10. I och med den digitala utvecklingen i samhället, så ställer samhället större krav på 

organisationer och myndigheter, upplever ni att det har varit en utmaning för Försvarsmaktens 

självrepresentation? 

11. Försöker ni följa med i de digitala trenderna?  

12. Upplever ni svårigheter med att upprätthålla förtroende och legitimitet på er hemsida? I 
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och med att ni är Försvarsmakten. 

 

Konkreta frågor på delar av hemsidan: 

1.  Finns det någon tanke bakom könsfördelning i bilderna på hemsidan?  

2. Under rubriken ‘Viktiga genvägar’, hur väljs dessa länkar ut? Vad baseras det på? Är det 

vad ni finner är relevant för intressenter att ta del av eller är det rubriker som ni vet 

efterfrågas? 

3. Vad vill ni få ut av att det på flera ställen på hemsidan visas “Senaste nyheter”? 

4. Varför bloggar? Och varför placera dem på första sidan? 

5. Varför är kategorin ‘Lediga jobb’ inte så centralt på hemsidan?  

 

Övrigt/något du vill tillägga?  
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Bilaga 2  

Nedan presenteras de valda huvudrubrikerna och underrubrikerna på Försvarsmaktens 

hemsida. Huvudrubrikerna är skrivna i versaler som syns under hemsidans meny, där de 

fetmarkerade är huvudrubriker som är möjliga att klicka sig in på och de finstilta är rubriken 

för det valda ämne som presenteras i samband med text och bild.  

 

STARTSIDAN 

“Vi låter Sverige vara i fred” 

- “Malin - flygtekniker” 

- “Per - systemtekniker på ubåt” 

- “Rebecka flygstridsledare” 

- “Jonas, IT-säkerhetsspecialist” 

 

- “Kampanjfilm. Vi låter Sverige vara i fred” 

- “Vårt försvar. Säkrar fred och frihet” 

 

- “Flygvapnet. I luften” 

- “Marinen. Till sjöss” 

- “Armén och Hemvärnet. På marken” 

- “Stenkoll. På nätet, i Sverige i världen” 

 

“Skjutfält och avlysningar” 

“Försvarsmaktens träningsklubb” 

 

“Utvalda nyheter” 

“Viktiga genvägar” 

“Senaste nyheter” 

“Officiella bloggar” 

 

“Vår historia” 

“Artiklar” 

- “Kriget kom” 
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- “2006. MOT Juliette” 

- “1956-1972. Foajaure. Den stora smällen” 

- “1980- Ubåtsjakternas 80-tal” 

- “1962- Inger-Lena Hultberg” 

- “1994. Natten då Estonia förliste” 

 

“Högvakten” 

“Lediga jobb” 

“Bli fodervärd” 

“Dina sidor hos oss. Mitt Försvarsmakten” 

“Övningar” 

 

“VÅR VERKSAMHET” 

“Verksamhetsområden” 

- “Armén” 

- “Marinen” 

- “Flygvapnet” 

- “Hemvärnet” 

- “Våra förband” 

- “Ledning” 

- “Logistik” 

- “Sjukvård” 

- “Specialförband” 

- “Underrättelse och säkerhetstjänst” 

 

“Internationella insatser” 

“Nationella insatser” 

 

“AKTUELLT” 

“Informationskanaler” 

 

“ORGANISATION” 

“Överbefälhavaren” 
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“Militärregioner” 

“Om vår organisation” 

 

“OM MYNDIGHETEN” 

“Vårt uppdrag” 

“Våra värderingar” 

- “Vår vision” 

- “Vår verksamhetsidé” 

- “Vår uppförandekod” 

- “Vår värdegrund” 

- “Jämställdhet och jämlikhet” 

 

“Vårt arbetssätt” 

“Samhällsplanering” 

 

“INFORMATION OCH FAKTA” 

“Militära grader” 

“Värnplikt” 

 

“ANHÖRIGA OCH VETERANER” 

“För anhöriga” 

 

“STARTSIDAN FÖR JOBB OCH KARRIÄR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

Bilaga 3 

Denna bilaga visar skärmdumpar av bilder direkt tagna från Försvarsmaktens hemsida 

Forsvarsmakten.se. Dessa är exempel på utvalda bilder som varit mest väsentliga och 

framträdande under insamlingen av det empiriska materialet under den visuella bildanalysen. 

 

Samtliga bilder är hämtade från Försvarsmaktens hemsida Forsvarsmakten.se 2017-12-15. 

 

Bild 1 

 

 

Bild 2 
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Bild 3 

 

 

Bild 4 
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Bild 5 

 

 

Bild 6 
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Bild 7 
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Bild 11 
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Bild 13 

 

 

Bild 14 
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Bild 15 
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