
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 674/6:1  
Mj Liselotte Holm 2006-06-07   
ChP 04-06  Sid 1 (52)  

 

 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
KrV C:3 Krigsvetenskap, C-uppsats 
Författare Program 
Mj Liselotte Holm FHS ChP 04-06/Management 
Handledare  
Ulrika Frisk och Johan Österberg, FHS ILM   
 Beteckning  
 674/6:1  

Kommunicera för att rekrytera! 

Eller hur Försvarsmakten rekryterar ungdomar till internationell tjänstgöring. 
Sammanfattning 
Det civila samhället har inte förstått vilka förändringar som Försvarsmakten (FM) gått igenom. Ur 
rekryteringssynpunkt är det inte acceptabelt. Sveriges säkerhetspolitiska inriktning har förändrats 
och det är Försvarsmaktens ansvar att kommunicera denna förändring till samhället. Om inte FM 
lyckas med sin kommunikation, och då speciellt till de ungdomar FM behöver rekrytera, kan FM 
på sikt få stora problem med bemanning av de internationella insatsförbanden. Redan vid 
mönstringen måste det finnas tillräckligt hög kvalitet och stort urval av ungdomar som vill
tjänstgöra utomlands. Därför är det viktigt att vända sig till ungdomar medan de fortfarande är 
kvar på skolan. FM ska sprida kunskap om och förståelse för vilka uppgifter FM har. Genom 
denna verksamhet kan FM skapa engagemang och vilja hos ungdomarna att söka sig till FM. 
Uppsatsen ska svara på huvudfrågan: 
Hur skulle FM kunna arbeta med ungdomskommunikation för att möjliggöra ett framtida 
rekryteringsunderlag mot internationell tjänst?  
 
I analysen och diskussionen granskas en mängd undersökningar från både FM och externt håll. 
Med stöd av den litteratur som finns inom kommunikationsvetenskap och marknadsföring kan 
sedan huvudfrågan besvaras. FM bör framförallt satsa mer på skolarenan och då på personlig 
kommunikation.  

Nyckelord: Försvarsmakten, ungdomskommunikation, rekrytering, internationell tjänst,  
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Communicate to recruit! 
- Or how the Swedish Armed Forces recruit young people for international service. 

Abstract 
Swedish society has not understood the kind of change that the Swedish Armed Forces have gone 
through. From a recruitment perspective this is not acceptable. The direction of Swedish security 
policy has changed and the Armed Forces have a responsibility to communicate this change to 
society in general. If the Armed Forces fail in their communication, particularly to the young 
people that they need to recruit, they may end up facing considerable problems in manning units 
for international operations. As early as the enlistment stage, there must be a large selection of 
high quality young people who want to serve abroad. Therefore, it is important to address these 
young people while they are still at school. The Armed Forces have an obligation to spread 
knowledge of and an understanding for the assignments they face.  Through this sort of activity, 
the Armed Forces can create commitment and the will amongst young people to apply to join the 
Armed Forces. The essay will answer the following main question: 
How should the Swedish Armed Forces manage its communication with the young in order to 
establish a recruitment base for future international service?  
 
In the analysis and discussion a large quantity of text is examined, both from the Swedish Armed 
Forces and from external sources. With support from existing literature within communication 
science and marketing the main question can then be answered. The Armed Forces should above 
all concentrate more on the school arena and especially personal communication.  
 
 
Key words: Swedish Armed Forces, communication with the young, recruitment, international 
service 
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1  INLEDNING  
 
Inledningsvis beskriver jag kort hur mitt intresse för Försvarsmakten (FM) startade. Därefter 
övergår jag till att belysa de förändringar som FM gått igenom under 90-talet, för att avsluta 
med att kommentera EU och medias roll gentemot FM. Jag lyfter även fram några av de 
undersökningar som genomförts inom uppsatsens område. Efter denna inledning går jag in på 
uppsatsens problemställning för att bryta ner det i syfte och frågeställningar. Vikten läggs på 
FM:s Doktrin för Gemensamma Operationer och hur denna doktrin, tillsammans med olika 
reduceringar, styrt de förändringar som FM tvingats gå igenom. Avslutningsvis redovisas de 
avgränsningar jag gjort och tidigare forskning som genomförts.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Mitt intresse för FM startade då en kamrat tyckte att jag skulle söka den sommarkurs i 
Flygvapnets regi som han själv gått. Jag var då 15 år och hade inte hört mycket om FM 
tidigare. Jag hade heller inte fått någon organiserad utbildning eller information om FM vare 
sig på högstadiet eller i gymnasiet. Inte förrän jag lyckades med en övertalningskampanj mot 
min lärare i samhällskunskap, fick en representant från FM besöka vår klass. Det var enda 
gången under skoltiden som jag tog del av försvarsmaktsinformation.  
 
När min militära karriär startade var det i en tid då FM:s främsta uppgift var att försvara 
Sverige mot en invasion och hävda den territoriella integriteten. Det fördes nästan inga 
diskussioner om internationell tjänstgöring. De få kollegor som hade varit utomlands, oftast 
till Cypern, pratade i termer om betald semester och mycket fritid. Hemma, under övningar, 
höjdes pulsen då befälen berättade att lastbilar med TIR-märkning1 synts till i 
övningsområdet. Samtidigt var luftrumskränkningar och u-båtsjakt en del i den dagliga 
verksamheten. Viljan att försvara Sverige var stor. 
 
1.1.1  Förändringens vindar 
FM hade tidigare förmågan att mobilisera hundratusentals man mot att i dag stödja 
internationella insatser med små, flexibla och snabba insatsförband.2 Inom FM upplever jag 
att det under hela 90-talet har varit svårt att ställa om från invasions- till insatsförsvar. En ny 
utredning som genomförts av forskningsledare Bi Puranen visar dock att en klar majoritet av 
dem som arbetar inom FM nu bejakar den nya inriktning som innebär ökad internationell 
verksamhet. I samma artikel kan man också läsa att allmänheten har ett lågt förtroende till det 
svenska försvaret.3  
 
En bidragande faktor till FM:s förändringar har varit olika reduceringar som FM gått igenom 
under senare år. Ekonomiska besparingar har lett till neddragningar av såväl förbands- 
materiel- som personalvolymer. Vissa utbildningsomgångar har ställts in och uttagning till att 
göra värnplikt är i dag få förunnat. Ominriktningen av FM och krav på bland annat ökad 
interoperabilitet har ställt krav på nya materielsystem, förbandssammansättningar och 
personalkompetenser. FM har på senare tid haft fullt upp med att förmedla denna förändring 
                                                 
1 TIR "Transports Internationaux Routiers". I huvudsak lastbilstransporter som inte fick genomsökas av tullen 
och som ofta syntes till ute i den terräng där övningar bedrevs. Ryktet gick att de hade avancerad 
avlyssningsutrustning i dessa lastbilar och att de kunde samla in sekretessbelagd information.  
2 Österberg Johan, Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, 2005, Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst, One 
Digitaltryck Karlstad AB, sid 3 
3 Puranen Bi, 17/10-05, "Stora interna motsättningar i impopulär försvarsmakt", Dagens Nyheter 
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in i organisationen för att motivera och engagera sina anställda och skapa förståelse för 
förändringen (ÖRA)4. Nu satsar FM resurser på att i en kunskapskampanj även förklara för 
samhället den nya roll som FM numera verkar inom.5  
 
1.1.2 EU och media 
Olika undersökningar6 visar att människor, i synnerhet ungdomar, utanför det militära har en 
dålig uppfattning om vad FM gör och vilken förändring den gått igenom sedan Berlinmurens 
fall 1989. Invasionshotet har ersatts med förmåga att delta i internationella insatser. Vårt 
medlemskap i EU och denna organisations utveckling, har lett till att Sverige i dag har fler 
möjligheter och skyldigheter att verka internationellt inom. För Sveriges del innebär 
förändringen från att tidigare ha varit fredsbevarande till att nu agera längs hela 
konfliktskalan. FM ska ut internationellt och vara fredsförebyggande och i vissa fall även 
fredsframtvingande. Problematiken runt detta har man tryckt på i perspektivplaneringen för 
2005 där FM uttrycker sin oro för det framtida personalförsörjningssystemet.7  
 
Medlemsländerna i EU har förbundit sig i att ha förmåga att svara med snabb och avgörande 
aktion mot hela spektrat av uppgifter listade i Treaty European Union (TEU), Art. 17/2 och de 
som är identifierade i European Security Strategy (ESS).8 ESS anser att hoten i huvudsak 
berör områdena terrorism, spridning av massförstörelsevapen, regionala konflikter, 
sönderfallande stater samt organiserad brottslighet. Hela spektrat av TEU, Art 17/2 kommer 
täcka uppgifterna identifierade i ESS genom gemensamma avrustningsoperationer, 
humanitära uppdrag och räddningsuppdrag, stöd till militär rådgivning och biståndsuppgifter, 
fredsförebyggande och fredsbevarande operationer samt väpnad strid inom ramen för 
krishantering (alla uppgifter kan bidra till att bekämpa terrorism, samt stödja tredje land att 
bekämpa terrorism på deras eget territorium).9   
 
Media har ett stort inflytande i samhället. Deras rapportering av vad som händer i vår omvärld 
påverkar säkert allmänhetens uppfattning i någon form. Media är inte sena att haka på och 
skriva eller berätta om händelser som ger stora rubriker. FM har med sina ekonomiska svarta 
hål, förbandsneddragningar, slarv med hemlighandlingar, sexuella trakasserier och mobbing 
försett media med mycket nyhetsstoff. Eftersom en negativ rubrik verkar ha större 
nyhetsvärde än det som gått bra10, är det sällan man ser i media att FM har gjort något 
positivt. Sensationsrubrikerna har avlöst varandra. Mediedrevet har emellanåt gått lika hårt åt 
EU i sin kritik. För att ändra mediabilden och skapa en positiv bild av FM, har man genom 
flera undersökningar och analyser (se 1.1.3) försökt skapa en bild av samhällets uppfattning 
om FM. Utifrån dessa underlag arbetar FM vidare med för att på sikt ändra samhällets bild av 
FM.11   
 
 
                                                 
4 ÖB rundresa 2005 till samtliga anställda i FM för att förmedla budskapet; Öppenhet, Resultat och Ansvar  
5 Ölander Mikael, 5/5 2006, Reklamkriget, professor till attack mot nya militärkampanjen, Expressen, sid 33 
6 FM, NK, 2005, Förutsättningsanalys, informations- och rekryteringsprocess steg 2, sid 3-6, CMA – Centrum 
för Marknadsanalys, april 2005, Attitydundersökning – Ungdomars kunskaper I försvarsfrågor, sid 2 
7 Österberg Johan, Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, 2005, Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst, One 
Digitaltryck Karlstad AB, sid 3 
8 Teknikutbildning vid FHS ChP 04-06, 2004, EUBG HKV, PowerPoint-underlag  
9 Ibid 
10 Slörner Staffan, 9/11-05, intervju med RekryC 
11 Företagsekonomiska institutionen, 2004, En trovärdig försvarsmakt, Strategisk verksamhetsstyrning och FM:s 
interna styrprocesser med särskilt fokus på effektivitet ur ett vidare samhälls- och medborgarperspektiv, 
Akademirapport 2004:3 
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1.1.3 Tidigare undersökningar 
FM har genomfört olika attitydundersökningar där ungdomars uppfattning om FM kommer 
fram.12 En annan undersökning har gjorts av Nordisk Kommunikation (NK) på uppdrag av 
FM.13 De har genomfört en nuläges- och förutsättningsanalys för att kartlägga unga 
människors kunskap om, syn på och intresse av internationell tjänstgöring. I samarbete med 
FM har de även arbetat fram ett förslag till ”process för FM:s ungdomskommunikation”, som 
togs fram under december 2005.14 Högkvarteret har även producerat skrivelser som handlar 
om kommunikation inom förändringsledning, såväl internt som externt.15  
 
Institutionen för Ledarskap och Management, ILM, i Karlstad har genomfört en 
villighetsstudie av värnpliktiga för att se hur många som kunde tänka sig att söka 
internationell tjänst.16 De har även varit delaktiga i boken ”Människan i NBF” 
(Nätverksbaserat Försvar), som publicerades första kvartalet 2006.17 I boken finns ett kapitel 
som är ett resultat av en enkät till skolungdomar. Intervjuer med några av ungdomarna visade 
att viljan till att genomföra internationell tjänst var negativ.18  
 
Lars Palms doktorsavhandling från 1994 behandlar informationskampanjer ur ett 
forskarperspektiv och kommunikationsforskning ur ett praktikerperspektiv.19 Här finns det 
delar som behandlar ungdomar och vilka möjligheter man som myndighet har att påverka 
ungdomarna. Det är även den boken jag har använt mig av i teorikapitlet för att hitta de teorier 
som kan användas vid ungdomskommunikation.  
 
1.1.4 Sammanfattning 
Med denna inledning har jag försökt peka på olika problemområden som FM har att brottas 
med i sin kommunikation. För det första verkar FM inte tidigare ha insett behovet av att 
marknadsföra sig själva mot samhället. Kunskapsklyftan är i dag stor beträffande de civilas 
kunskap om FM. Slutligen så har omvärlden förändrats och det svenska samhället också. 
Detta innebär att FM har fått nya uppgifter och en annan bild att förmedla. Nya uppdrag och 
nya hot i en värld utanför Sverige, där svenskar och FM genom medlemskap i bland annat FN 
och EU ska verka internationellt. 
 
1.2 Problemställning 
 
Med krympande Försvarsmakter och med verksamhet av mer internationell prägel blir länder 
alltmer beroende av samarbete över nationsgränserna för att kunna sätta samman förband vid 
insatser för att få både effekt och uthållighet. Här finns en risk att länderna samtidigt blir 
känsligare för påverkan då det skulle kunna räcka med att hota en deltagarnation (ex. 

                                                 
12 CMA, april 2005, Attitydundersökning – Ungdomars kunskaper I försvarsfrågor samt Kairos Future på 
uppdrag av FM, 2004-02-06, Faktorer med avgörande betydelse för FM:s attraktionskraft 
13 FM, NK, 2005, Förutsättningsanalys – informations- och rekryteringsprocess 
14 FM, 16/12-05, Förslag till process för FM ungdomskommunikation, arbetsexemplar 
15 Företagsekonomiska institutionen, 2004, Från Bunker till Växthus Kommunikation som en del i 
ledningsprocessen och en förutsättning för förändring 
16 Österberg Johan, Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, 2005, Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst, 
One Digitaltryck Karlstad AB 
17Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, Fors Maria & Österberg Johan, 2005, 17-åringars bild av Försvarsmakten – om 
att göra värnplikt och internationell tjänst, , i Människan i NBF, Berggren Anders W (Red) Elanders Gotab 
tryckeri, Stockholm, FHS ILM 
18 Ibid, sid 70 
19 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund 
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terrordådet i Madrid 2004) för att omkullkasta en mission. Förutom vilja är tiden en annan 
kritisk sårbarhet. Hammes uttrycker sig på följande sätt när han beskriver fjärde generationens 
krigföring: 
 
 ”War is contest of opposing wills” and “Wars are measured in decades”20 
 
Enligt Hammes måste man förstå att dagens insatser kräver en annan sorts närvaro än de 
tidigare klassiska militära krigen mellan stater. Närvaro över lång tid är ett måste för att 
lyckas med verksamheten. Milan Vego menar istället att vid MOOTW21, är det faktorer som 
få vapensystem (tekniska och dyrbara) samt ovilja att riskera människoliv, som gör att det nu 
är viktigare att avgöra i ett tidigare skede.22 Andra menar att denna typ av konflikt kräver 
både ny värdegrund och nya ideal.23   
 
I FM:s nya doktrin för gemensamma operationer (DGemO), skriver FM om Sveriges förmåga 
att genomföra väpnad strid. Här trycker FM på viljan att använda de svenska stridskrafterna 
när de behövs. Vidare menar man att krigföringsförmågan bygger på tre pelare, nämligen de 
fysiska, moraliska och konceptuella faktorerna.24 Den fysiska faktorn kräver personal. Lyckas 
inte FM med målsättningen att rekrytera rätt personal och i tillräcklig omfattning kan de få 
stora problem att bemanna sina insatsförband. Sveriges trovärdighet som fredsaktör och 
samarbetspartner på den internationella arenan kan skadas för oöverskådlig framtid. Den 
moraliska faktorn tar upp begrepp som värdegrund och moral, vilket kan sammanfattas som 
vilja att utföra de uppdrag som landets politiker ålagt FM. Slutligen kommer FM:s förmåga att 
leda denna verksamhet vara en avgörande punkt för att nå framgång vid internationella 
insatser. De konceptuella faktorerna består av styrdokument på olika ledningsnivåer. 
 
Med DGemO som grund är det viktigt att allmänheten och i synnerhet ungdomar, förstår och 
har insikt om varför Sverige är ute i världen på olika uppdrag. Det är viktigt för att förhindra 
negativ opinion, om det skulle bli förluster i människoliv som kan äventyra uppdraget. Det är 
även viktigt att få en vilja och förståelse hos allmänheten att engagera sig, så att FM på så vis 
kan bemanna sina insatsförband. Sveriges säkerhetspolitiska inriktning har förändrats. Från att 
försvara Sveriges gräns är uppgiften i dag att skapa en tryggare värld utanför den egna 
gränsen. Ambitionen är att dämpa konflikter där de uppkommer för att förhindra att de sprids.  
 
För att FM ska lyckas med att genomföra sina uppdrag behöver de säkerställa sin 
personalförsörjning. De personer som rekryteras måste ha en förståelse för FM:s nya roll. 
Personerna måste även ha engagemang och vilja att genomföra internationella insatser. Redan 
vid mönstringstillfället måste det finnas tillräckligt stort urval av ungdomar som har intresse 
av att tjänstgöra utomlands efter genomförd grundutbildning, Därför är det viktigt att vända 
sig till ungdomar medan de fortfarande går i skolan för att sprida kunskap och förståelse om 
FM och den nya säkerhetspolitiska inriktningen.  
 
 
 
 
                                                 
20 Hammes Thomas X, 11/10-05, Föreläsning vid FHS ChP 04-06, PowerPoint-underlag, bild 39 och 42,  
21 MOOTW Military Operations Other Than War 
22 Vego Milan, 2004, Föreläsning vid FHS ChP 04-06 
23 Österberg Johan, Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, 2005, Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst, 
One Digitaltryck Karlstad AB, sid 4 
24 FM, 10/3-05, Doktrin för gemensamma operationer, Fälth & Hässler, Värnamo, sid 59 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
I inledningen (1.1.3) hänvisas till studier som visar att ungdomars kunskaper om FM är dålig 
och att deras intresse att söka sig till internationella insatser är låg. Därför behöver FM 
utveckla sin kommunikation med dagens ungdomar för att väcka intresse och engagemang.  
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att ta reda på hur FM skulle kunna arbeta med 
ungdomskommunikation för att attrahera ungdomarna till att söka internationell tjänst.  
 
I grunden finns behovet att rekrytera rätt personal från start, för att sedan ha kvar dem i 
organisationen så länge FM själv önskar det. Eftersom FM räknas som en 
kompetensorganisation och dessutom har en stor del av sin verksamhet i en riskabel miljö är 
det därför extra viktigt att rekrytera rätt från början. Kopplat till kompetens och miljö måste 
man även ta med de kostnader det innebär att utbilda människor i FM och då särskilt med 
tanke på insatsförbanden. Urvalet måste breddas och FM måste ges möjlighet att välja de 
människor som passar in bäst i verksamheten. Med denna bakgrund har jag kommit fram 
huvudfrågan.  
 
Huvudfråga: 
Hur skulle FM kunna arbeta med ungdomskommunikation för att möjliggöra ett framtida 
rekryteringsunderlag mot internationell tjänst?  
 
För att bättre kunna svara på huvudfrågan har jag brutit ner den i följande två delfrågor: 
 
1) Hur arbetar FM med ungdomskommunikation i dag? 
2) Hur tillämpar FM kommunikationsbegreppen i sin ungdomskommunikation? 
 
1.4  Avgränsningar 
 
Ungdomsundersökningar i FM:s regi har försökt kartlägga dagens ungdomar och deras 
inställning till och uppfattning om FM. FM har även tagit fram förslag på åtgärder, att sätta in 
vid olika skeden i ungdomarnas liv, för att få dem mer intresserade av FM. Lyckas man inte 
skapa ett intresse hos ungdomar innan de mönstrar, är risken stor att FM kanske missar en stor 
grupp som behövs, för att på sikt kunna bemanna insatsförbanden med rätt antal och kvalitet.  
 
Av ovan nämnda skäl kommer uppsatsen att fokusera på ungdomar i skolåldern och inte på 
värnpliktiga. För att kunna säkerställa bästa möjliga urval till de internationella 
insatsförbanden krävs en stor mängd ungdomar som är intresserade av att göra värnplikten. 
Av utrymmesskäl måste därför målgruppens ålder avgränsas för att kunna hantera uppsatsen 
volymmässigt. Ungdomarna som berörs är i åldern 15-17 år. Uppsatsen fokuserar på en period 
då ungdomarna ännu inte mönstrat och kommer därför inte beröra Pliktverkets och Operativa 
insatsenhetens verksamhet.  
 
Undersökningar som Kairos Future har gjort om ungdomar visar att under de närmaste 10 
åren börjar den stora 40-talistgenerationen att lämna arbetsmarknaden. I boken förutspår de en 
arbetskraftsbrist på marknaden då konkurrensen bland arbetsgivarna kommer att bli stor för 
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att rekrytera rätt personal.25 Om nyhetens behag med Nordic Battle Group mattas av, finns det 
också en risk att FM får svårare att rekrytera det antal med rätt kvalitet som behövs. 
Uppsatsen kommer därför att titta på perioden 2008 och framåt. 
 
 
2  TEORI 
 
Ordet kommunikation kommer från latinets, communicare och betyder ”att göra gemensam”. 
Jag har sökt teorier som handlar om att kommunicera med människor men även hur man kan 
skapa förutsättningar för att påverka människor. För att hitta sådana teorier har jag studerat 
vad som sägs om övertalning kopplat mot kommunikationsvetenskap. Kapitlet inleds med att 
övergripande förklara kommunikationsvetenskap och dess betydelse för olika kampanjer. 
Fokus ligger på hur man som myndighet kan använda sig av rätt strategi för att lyckas med sin 
övertalning. Jag har valt Palms bok26 för att få hjälp med att besvara en delfråga samt 
huvudfrågan, eftersom frågorna är riktade mot den forskning som genomförts inom ämnet 
kommunikationsvetenskap. 
 
Jag har även tagit hjälp av den marknadsföringslitteratur som skolan27 försett mig med för att 
svara på del- och huvudfrågan. I kurslitteraturen finns olika kommunikationsbegrepp som FM 
använder sig av i sina skrivelser och analyser om kommunikation mot det civila samhället. I 
kapitlet redovisas dessa begrepp och särskild vikt läggs på vad man bör vara uppmärksam på 
och ta hänsyn till vid olika kommunikationstillfällen.  
 
2.1 Kommunikationsvetenskap  
 
Det finns få exempel på praktisk tillämpning av kommunikationsvetenskap i kampanjer. 
Vanligtvis tillämpas de efteråt för att förklara varför en kampanj har haft framgång eller inte. 
Dessutom är kommunikationsvetenskap att beteckna som en ung vetenskap och har i alla 
sammanhang inte ansetts som rumsren eller fin nog.28 Det finns några förslag på orsaker till 
den svaga kopplingen mellan teori och praktik.  
 

• Tvivel på informationskampanjens verkningsgrad. Man tror inte att man kan 
åstadkomma betydande åsikts- och beteendeförändringar. 

• Resultat och teorier kan man komma fram till genom sunt förnuft. Yrkesinformatörer 
har ansett att de är tillräckligt kvalificerade och att de utifrån erfarenhet och intuition 
kan komma fram till samma resultat.  

• Forskarna har inget intresse att visa hur tillämpning av teorier har relevans för 
planeringen av en kampanj. Relevant forskning sprids därför inte till dem som har 
nytta av den. 

• Man hinner inte sätta sig in i relevant forskning då offentliga informationskampanjer 
oftast sätts igång för att lösa akuta problem. Detta beror oftast på att planeringstiden är 
för kort.  

                                                 
25 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 11 
26 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund 
27 Försvarshögskolans Chefsprogram 04-06, Managementprofilering 
28 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund, sid 16-18 
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• Kompetens saknas hos beställare eller utförare om vikten av relevant forskning och 
teori samt tolkningen av dessa. Många marknadsundersökningsföretag saknar den 
vetenskapliga kompetensen och vetenskapen har heller inte använts för detta ändamål. 

• Kampanjansvariga kan inte använda resultatet på rätt sätt.  
• Företaget vill visa handlingskraft och då blir vetenskaplig rådgivning besvärande.  
• Inom forskningen finns det en skillnad mellan kommersiell och icke-kommersiell 

informationsverksamhet som inte motsvaras av en liknande skillnad vid praktisk 
verksamhet. Kommersiell information gör företagen beroende av annonsbyråer och 
konsulter.  

• Konventionell reklam genom konventionella medier är inte alltid lämplig metodik för 
myndigheter. Den metodik som finns inom forskningen tenderar att komma i 
skymundan.29 

 
2.1.1 Kampanjer och Övertalning 
En kommunikationskampanj bör innehålla fyra karaktäristiska drag för att vara framgångsrik. 
Den ska ha ett syfte, vara riktad mot en rimligt stor grupp, ha en klar tidsgräns och bestå av en 
samordnad uppsättning aktiviteter. I offentliga informationskampanjer avses oftast 
information där sändaren är en myndighet.30 I detta sammanhang förekommer också corporate 
advertising, som är mer att beteckna som en profilkampanj. Målet är inte att åstadkomma en 
beteendeförändring utan mer av karaktären att förbättra myndighetens anseende. Ett mål 
skulle då kunna vara att underlätta vid rekrytering för att få kompetent arbetskraft.31 I en 
kampanj måste man vara på det klara med vilken typ av information man vill nå ut med för att 
få önskad effekt. Inledningsvis kan det vara att övertyga mottagaren om varför någonting 
sker, för att öka kunskap i form av sak- och känsloargument, för att sedan skifta mot hur för 
att få en handling till stånd. Har mottagaren redan en hög personlig involvering kanske det 
räcker med att beskriva vad som krävs, för att låta mottagaren själv dra slutsatser av de fakta 
som framställs och därmed komma till beslut.32  
 
Övertalning i samband med kommunikationskampanjer har studerats i över 2000 år. I 
vetenskapssammanhang har det inte använts särskilt frekvent utan man har istället använt 
ordet attitydförändring. När begreppet definieras talar man oftast från sändarens perspektiv, 
vilka avsikter och åtgärder som finns. Då är det mer ett övertalningsförsök. För att kunna se 
resultatet hos mottagaren måste man kunna se någon form av tillståndsförändring.33 Här förs 
resonemang kring mottagarens mentala stege. Steg ett är att få till stånd en kommunikation 
som i sin tur kan delas in i upptäckt, identifikation och tolkning. I tolkningen är det viktigt att 
sändaren och mottagaren har samma bild av budskapet. I steg två handlar det om att övertyga 
mottagaren som i sin tur accepterar de argument som ges. Detta innebär inte att mottagaren 
vidtar åtgärder för att förändra sitt beteende utan mer förstår sändarens budskap och håller 
med om det som sägs. Steg tre innebär enbart att det verbala beteendet förändras och att 
mottagaren har lärt sig de rätta svaren. I steg fyra sker själva attitydförändringen men 
mottagaren behöver för den skull inte fatta beslut om förändring. Slutligen i steg fem fattar 
mottagaren beslut om att förändra eller inte förändra sitt beteende där det finns tre olika typer 
av beslut. De tre typerna är direkt handlingsutlösande beslut, principbeslut och 
handlingsutlösande beslut som föregås av principbeslut. För sändaren handlar det om att 

                                                 
29 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund, sid 20-25 
30 Ibid, sid 39-40 
31 Ibid, sid 43 
32 Ibid, sid 101-102 
33 Ibid, 28-32 
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mottagaren ska göra något hon inte gör i dag, sluta göra något hon gör i dag, fortsätta göra 
något hon gör i dag eller låta bli att göra något hon inte gör i dag.34  
 
För att kunna ta plats i mottagarens medvetande måste företaget ha en image som passar 
mottagaren för att lyckas med sin kommunikation. Image är den bild eller uppfattning som 
mottagaren har av företaget. I detta sammanhang beskrivs profil som önskad image, där 
företaget strävar efter att mottagarens uppfattning ska överensstämma med den bild företaget 
vill förmedla. Identitet handlar om vad företaget är och vad det gör. Identiteten är viktig för 
att internt och externt signalera engagemang och målsättning.35 Får man dessa tre begrepp att 
sammanfalla skapas goda förutsättningar för positionering av företagets varumärke och 
därmed ta plats i mottagarens medvetande.36   
 
2.1.2 Kommunikations- och övertalningsstrategi 
Strategi är ett övergripande och långsiktigt tillvägagångssätt som bidrar till att företaget når 
sitt mål. Detaljerna bryts ner i taktiska val och handlingsvägar när strategin är fastställd.37 För 
att kunna förändra mottagarens föreställningsvärld måste man med hjälp av kommunikation 
planera denna övertalningsstrategi. Det finns en klassisk reklamformel, AIDA38, som har 
kopplingar till den antika retorikens vagga, vilket är ett instrument för övertalning. Det 
handlar om att skapa uppmärksamhet och intresse för att sedan få mottagaren att vilja ha det 
som sändaren framför. Slutligen så går mottagaren till handling.39 Här har utomhusreklam, 
som kommunikationsmedia, visat sig ha effekt för att fånga uppmärksamhet och intresse då 
man vill höja involveringen av ämnet. Sändaren måste ta hänsyn till hur pass involverad 
mottagaren är. Slutmålet kan vara att påverka mottagarens beteende men på vägen kan 
sändaren tvingas till att genomföra kampanjer för att påkalla uppmärksamhet hos 
mottagaren.40 Här är det svårare att öka uppmärksamheten om meddelandet inte stämmer med 
mottagarens egen ståndpunkt. Då måste sändaren försöka lägga budskapets ståndpunkt så nära 
mottagarens ståndpunkt som möjligt för att kunna införliva budskapet. Samma princip gäller 
för mottagarens intresse av ämnet. Är intresset stort för det sändaren vill förmedla finns det 
också en högre benägenhet att bearbeta innehållet.41 Valet av huvudmedia måste särskilt lyftas 
fram. I de flesta framgångsrika kampanjer är det den personliga kontakten som haft störst 
genomslag. Det viktiga har inte varit budskapet i sig, utan att sändaren har haft personliga 
egenskaper men även kunnat bemöta argument direkt som påverkat mottagaren.42  
 
2.1.3 Beslut och Manipulation 
När sändaren lyckas med sin kampanj har denne fått mottagaren att verkställa ett beslut. 
Graden av beslutsinvolvering kan vara hög eller låg. Om beslutet framstår som viktigt och 
förenat med risker att fatta fel beslut, granskas informationsinnehållet noga och involveringen 
är hög.43 Höginvolveringsstrategier handlar ofta om att vädja till mottagarens värden om 
medmänsklighet och osjälviskhet. Innan sändaren försöker få till ett beslut hos mottagaren 
måste några kriterier vara uppfyllda. Först måste förändringen framstå som genomförbar. 

                                                 
34 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund, sid 33-36 
35 Ibid, sid 46-48 
36 Ibid, sid 51 
37 Ibid, sid 79 
38 AIDA, Attention, Interest, Desire and Action 
39 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund, sid 77-78 
40 Ibid, sid 88-89 
41 Ibid, sid 90-92 
42 Ibid, sid 196 
43 Ibid, sid 93 
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Mottagaren bör därför komma i kontakt med andra som lyckats genomföra sitt beslut. Sedan 
inser mottagaren att beslutet går att genomföra och vartefter beslutsinvolveringen sjunker in, 
kan mottagaren till slut verkställa sitt beslut.44  
Då mottagaren (målgruppen) är ungdomar finns det ofta en negativ bild av sändaren om 
denne är en myndighet. För att komma tillrätta med detta kan man försöka manipulera bilden 
av sändaren, så att bilden blir mer positiv. Sändaren kan använda sig av tre nivåer för sin 
manipulation. För det första kan en del av budskapets innehåll användas för att beskriva 
sändaren och dennes positiva egenskaper. För det andra kan sändaren låta någon annan 
företräda sig genom att använda en förebild som är attraktiv hos mottagaren. En svårighet kan 
vara att mottagaren inte uppfattar den attraktive sändaren som trovärdig för att denne går i 
sändarens ledband. Sändaren kan även göra en felbedömning i valet av attraktiv sändare. 
Slutligen så kan sändaren försöka framställa sig som en viss kategori människor för att 
attrahera rätt mottagare (t ex miljömedvetna eller intelligenta).45 
 
2.2 Kommunikation i marknadsföring 
 
Kommunikationsteori omfattar mekanismer på individ-, personal- och organisationsnivå. Här 
definieras kommunikation som ”meningsskapande i samhandling”.46 Man måste skilja på 
interaktiv, extern och integrerad marknadskommunikation. Med interaktiv kommunikation 
avses ansikte-mot-ansikte (word-of-mouth). Det fysiska mötet mellan människor står i fokus 
och det måste finnas en stark ömsesidighet mellan parterna.47 Den externa kommunikationen 
handlar i huvudsak om media såsom Internet, tidningar och TV. Här är svårigheten att man 
som sändare inte kan avläsa om mottagaren tar emot och förstår budskapet.48 Eftersom en 
sändare ofta inte har de ekonomiska resurser som krävs för att kommunicera direkt med 
människor måste sändaren förlita sig på denna typ av kommunikation.  
 
Inom begreppet extern kommunikation skriver författarna mycket om identitet, image och 
profil. Identitet är det som företaget väljer att visa upp. Image är hur företaget uppfattas och 
profil är hur företaget önskar att det ska uppfattas. Image förklaras som det kunskapsmässiga 
utgångsläget hos målgrupper avseende ett företag, en produkt eller företeelse. Slutligen så 
återstår integrerad kommunikation. Här pekar man på samspelet mellan den interaktiva och 
externa kommunikationen så att dessa två går ut med en ensad bild av det budskap man 
försöker nå ut med.49  
 
2.2.1 Varumärke; image, identitet och profil 
Image är den bild som kunden har av företaget. Genom externa marknadsföringskampanjer 
för att nå bredden, personlig försäljning och Word-of-mouth för att nå på djupet, försöker 
företaget att kommunicera sitt budskap för att uppfylla de förväntningar som skapas hos 
kunden. Image kan även fungera som filter som påverkar uppfattningar. Här avses företagets 
tekniska och funktionella kvalitet, där den funktionella kvaliteten beskriver den service 
kunden får medan den tekniska kvaliteten är vad kunden får. Beroende av hur image uppfattas 
fungerar det som ett filter vid kundens utvärdering av såväl den tekniska som funktionella 
kvalitén. Image kan även fungera som en funktion av både förväntningar och erfarenheter. 

                                                 
44 Palm Lars, 1994, Övertalningsstrategier, Att välja budskap efter utgångsläge, Lund, sid 96-97 
45 Ibid, sid 109-110 
46 Echeverri Per och Edvardsson Bo, 2002, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Narayana Press, Gylling, 
Denmark, sid 217-219 
47 Ibid, sid 231 
48 Ibid, sid 247 
49 Ibid, sid 250-255 
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Beroende på om förväntningarna uppfylls eller inte så påverkar det företagets image. Image 
påverkar även de anställda negativt om inte företaget har en tydlig och klar attityd.50 
 
Företaget får problem med sin image om verksamheten är okänd eller otydlig. För att komma 
tillrätta med det rekommenderas oftast någon form av planerad marknadskommunikation. Har 
däremot företaget en dålig image krävs det mer än enbart marknadskommunikation. 
Svårigheten kan vara att företaget har kvalitetsproblem och då hjälper ingen kampanj i 
världen för att komma tillrätta med bristerna.51  För att stärka varumärket krävs en stark 
samverkan mellan image, identitet och profil. Hur företaget uppfattas av andra, vill uppfattas 
och hur de uppfattar sig själva kan inte bestå av tre separata spår. De måste stå starka 
tillsammans.52  
 
2.2.2 Kommunikationsprocessen 
Hur kan begreppet kommunikation utvecklas och anpassas?  Inom företagsekonomi beskriver 
man marknadsföring som en kommunikationsprocess. Det är ett företag som ska bestämma 
målet eller syftet för sin marknadsföring. I det här fallet handlar det om att öka kunskap och 
engagemang för att få det resultat man önskar. Här gäller det för företaget att välja rätt 
budskap i ett flertal medium för att nå ut till kunden. Slutligen genomförs en utvärdering för 
att se vad som gick bra och vad som behöver ändras.53   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Marknadsföring som en kommunikationsprocess (Holmström, 2001, sid 174) 
 
 
I detta sammanhang måste företaget även se till mediernas effektivitet. Väljer företaget media 
som utomhusreklam får de visserligen den största räckvidden men räckdjupet blir också det 
minsta. Personlig kontakt, som förvisso har det största räckdjupet, når sällan många eftersom 
det krävs så stora resurser. Den personliga kontakten påverkar därför räckvidden negativt. 
Mellan dessa ytterligheter kan nämnas TV-reklam, dagspress, veckopress, fackpress, 
direktreklam och mässor, där reklam har större räckvidd på bekostnad av räckdjupet.54 Här är 
det värt att trycka på vikten av Word-of-mouth. Det är information som sprids av människor i 
samma ålder, med motsvarande bakgrund och liknande intressen som målgruppen. Då 
budskapet uppfattas som icke-kommersiellt har den här typen av kommunikation stort 

                                                 
50 Echeverri Per och Edvardsson Bo, 2002, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Narayana Press, Gylling, 
Denmark, sid 168-169 
51 Ibid, sid 173 
52 Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo, 2004, Integrerad organisationslära, Preses Nams, Riga, sid 125 
53Holmström Nancy, 2001, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, Elanders Gummessons AB, Sweden sid 
174-184 
54Ibid, sid 185.  
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räckdjup. Svårigheten ligger i att identifiera de personer som är inflytelserika för ungdomar i 
skolåldern och dessutom försöka få dessa personer att marknadsföra företaget.55   
   
Strategin när företaget ska få målgruppen att reagera på olika stimuli innebär att sändaren 
måste försöka känna till inköpsbeteendet hos mottagaren. Konkurrensmedel som produkt, 
pris, plats och promotion spelar här stor roll. Produkten är viktig då den ger 
behovstillfredsställelse genom att förväntningarna leder till nytta eller nöje. Valet av plats 
innebär att företaget måste finnas på rätt ställe där målgruppen finns. Promotion är själva 
påverkan där företaget ska få målgruppen att uppfatta och förstå det budskap man vill nå ut 
med. Priset är ett starkt konkurrensmedel för att få målgruppen att köpa produkten.56  För att 
sändaren ska kunna nå fram till mottagaren så måste upplevelsers inverkan på 
tillfredsställelsen vara stark. Individen ställer sig frågan om vad som är verkligt och i vilken 
grad den egna livssituationen, utifrån egna förväntningar och erfarenheter, kan betraktas som 
bra eller dålig. Det område man lever i påverkar individens livssituation, där faktorer som 
familj, arbete, fritid, ekonomi och allmänt välbefinnande påverkar hur nöjd man är med sitt 
liv.57  
 
Man brukar här prata om de kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorerna och i 
vilken omfattning de påverkar beslutsprocessen. De kulturella faktorerna handlar om religion, 
socialklass, gemensamt språk och symboler. Varumärket är viktigt i detta sammanhang. 
Sociala faktorerna handlar om kartläggning av de grupper i samhället företaget vill nå och 
vilka intressen och tillhörigheter dessa grupper har. För personliga egenskaper försöker 
företaget få en så komplett bild som möjligt av individen. Till sist de psykologiska faktorerna 
som handlar om individens motivation, uppfattning och attityder.58 Företaget är dessutom 
beroende av intressenter och hur intressenterna påverkar de individer som företaget vill nå 
med sitt budskap. Intressenter kan vara de organisationer eller människor som i en eller annan 
utsträckning har inflytande på de människor som företaget försöker påverka. Exempel på 
intressenterna kan vara föräldrar, vänner och pojk-/flickvän.   
 
I detta sammanhang är det även värt att nämna gapmodellen som är en beskrivning av hur 
man kan påverka kundens bedömning av den aktuella tjänstens kvalitet. I fokus står den 
perceptionspsykologiska inriktningen där den enskilda individens tänkande sätts i förgrunden. 
Kundens interaktion med företagets personal hanterar kundens förväntningar. Skillnaden 
mellan förväntning och faktisk erfarenhet är det som kallas gap.59Är företaget medveten om 
var de olika bristerna kan uppstå, är det lättare att förekomma dem. För kommunikationen är 
det särskilt viktigt att vara medveten om gap 4. Om företaget inte förmedlar den bild som 
reklamen förmedlar finns det en risk att företaget tappar förtroende. Om företaget inte 
undersökt de faktorer som kunden vill ha och förväntar sig uppstår Gap 1. Företaget kan då 
utveckla en avvikande specifikation (gap 2) som då inte motsvarar önskemålet på tjänsten 
(gap 3).60   
 
 

                                                 
55 Mossberg Lena, 2003, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, Studentlitteratur Lund, sid 149 
56 Holmström Nancy, 2001, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, Elanders Gummessons AB, Sweden, sid 
171-172 
57 Mossberg Lena, 2003, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, Studentlitteratur Lund, sid 195 
58 FHS ILM, 2005, Kurspärm Management, ChP 04-06, sid 83-84 
59 Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo, 2004, Integrerad organisationslära, Preses Nams, Riga, sid 84-85 
60 Echeverri Per och Edvardsson Bo, 2002, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Narayana Press, Gylling, 
Denmark, sid 314-316 
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Figur 2: Gapmodellen (Echeverri och Edvardsson, 2002, sid 315) 
 
 
2.2.3 Kunskap, engagemang och mening 
Vad gör produkten intressant? Här menar Mossberg att kunskap om viktiga konsekvenser vid 
användandet eller brukandet av produkten är av avgörande betydelse. Kunskapen fås bland 
annat genom tidigare erfarenheter.61 Den kunskap som finns om företaget kan vara mindre 
känd hos målgruppen. Kan företaget öka kunskapen bidrar detta till att öka förståelsen för 
verksamheten. Kunden kan också tränas och utbildas för att veta sin uppgift och då 
motiveras.62    
 
I litteraturen kan man se att det finns en tendens att människor söker alltfler upplevelser som 
ger större värde och en större tillfredsställelse. Mossberg pratar vidare om att människan 
söker emotionell nytta och att människor fokuserar på en känsla av glädje, välbehag och 
spänning.63 Det kollektiva står nu inte i fokus utan istället lyfts det individuella fram, vilket 
innebär att jaget står i centrum. Här handlar det om att engagera kunden känslomässigt så att 
de i högre utsträckning är med och producerar sina egna upplevelser.64 Trenden är fokus på 
upplevelser samt engagemang och därmed försöka få till en upplevelse av eskapism (aktivt 
deltagande).65  
 

                                                 
61 Mossberg Lena, 2003, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, Studentlitteratur Lund, sid 64 
62 Ibid, sid 105 
63 Ibid, sid 11-13 

64 Ibid, sid 47 
65 Ibid, sid 53 
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De personliga faktorerna innebär att om individen inte har någon lust eller inte ser något 
behov känner individen heller inget engagemang eller mening. Vidare så kommer 
engagemanget att bli starkt om produkten kan förstärka bilden av själva personen. Finns 
sålunda engagemang så innebär det i förlängningen en stark motivation eftersom produkten 
uppfattas som relevant på det personliga planet. Här lyfter Mossberg fram nyttoinriktade, 
njutnings- och upplevelseinriktade behov. Viktigt att notera är att människans starka känslor 
för produkten måste inkluderas för att möjliggöra ett högt engagemang. Ordagrant skriver 
Mossberg att; ”En person blir ofta mer engagerad om den uppfattade risken är stor, t ex en 
fysisk risk om det uppfattas som farligt på destinationen.”66.  
 
2.2.4 Vilja och handling 
Hur tänker och resonerar människor när de väljer att fatta ett beslut? Kunden styrs av vad som 
händer inombords. I ”hjärtat” finns det känslomässiga och i ”huvudet” det kognitiva, där 
kognitiv beteende påverkas av kunskap.67 För att påverka mötet med kunden finns det olika 
sätt att ta kontroll. Den fysiska kontrollen kan vara så enkel som att bli hänvisad till sin plats 
på teatern istället för att det är fri sittning. Kontroll genom ledarskap utövas i det militära på 
en skjutbana där befälet har kunskapen om vilka åtgärder som ska till för att genomföra en 
säker skjutning. Kontroll genom belöningar kan vara allt från den lilla klubban som barnet får 
på pizzerian till olika bonussystem inom näringslivet. När kunden förväntas kunna utföra mer 
arbete krävs det att företaget informerar och utbildar kunden för att nå ett bra resultat. Dessa 
moment krävs för att kunden ska acceptera och förstå förändringen.68  
 
Marknadsföring innebär att företaget ska nå ut till människor genom kommunikation i någon 
form och då behöver de verktyg för att positionera sig i kundens medvetande och stärka 
företagets varumärke. Eftersom kunden inte vill köpa saker i blindo ställer hon krav på ett 
upplevelserum som kan visualisera det företaget kommunicerar i sitt erbjudande. Det krävs 
noggranna förberedelser om företaget vill attrahera rätt kundelement. Företaget måste utforma 
och styra faktorerna i omgivningen för att kunna nå ut. Teknik, pris och 
marknadskommunikation (reklam) är olika sätt att utforma den miljö företaget vill uttrycka 
sig i. Här finns även möjligheten att positionera organisationen för att stärka sitt varumärke 
och image.69 Positionering måste därför vara trovärdig och unik. Vidare så finns det händelser 
som bidrar till den totala upplevelsen. Bruzelius och Skärvad menar att det blir automatisk 
marknadsföring när kunden upplever något extraordinärt.70  
 
2.3 Sammanfattning 
 
Teorikapitlet har försett uppsatsen med underlag som är till hjälp då del- och huvudfrågan ska 
besvaras. I teorin finns verktyg som blir relevanta för hur FM skulle kunna arbeta med sin 
ungdomskommunikation. Palm belyser vikten av kompetens hos beställare och utförare 
avseende relevant forskning. Inom forskningen trycker Palm också på den tid det tar att 
planera en kampanj och att många företag ofta inte hinner sätta sig in i relevant forskning då 
kampanjerna ofta sätts igång för att lösa akuta problem. För att företaget ska lyckas med sin 
övertalning och förändra mottagarens föreställningsvärld redogör Palm för olika hjälpmedel 
där särskilt AIDA kan nämnas.  
 
                                                 
66 Mossberg Lena, 2003, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, Studentlitteratur Lund, sid 61-65 
67 Ibid, sid 89 
68 Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo, 2004, Integrerad organisationslära, Preses Nams, Riga, sid 99 
69 Ibid, sid 120-121 
70 Ibid, sid 186 
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Inom marknadsföringslitteraturen lyfts olika mediers effektivitet fram och här visar 
Holmström en modell på vad ett företag måste tänka på i sin kommunikation. Hon trycker på 
vikten av återkoppling, där ett företag måste analysera vad de gjort och korrigera det som inte 
gått bra. Vidare så måste ett företag finnas i kundens medvetande och företaget måste ha ett 
starkt varumärke för att överhuvudtaget kunna bli valbar hos kunden. Slutligen beskriver 
Echeverri och Edvardsson hur ett företag kan hantera kundens förväntningar och Bruzelius 
och Skärvad redogör för hur ett företag kan attrahera kunden. Kunden i det här fallet utgörs av 
FM intressenter. 
 
 
3  METOD  
 
Metodkapitlet inleds med att övergripande beskriva de vetenskapliga begrepp som format 
uppsatsen. Därefter redogör jag för hur jag praktiskt gått tillväga för att sedan avsluta med 
kommentarer kring uppsatsens tillförlitlighet och relevans.  
 
3.1  Vetenskaplig teoridiskussion 
 
Jacobsen beskriver i sin bok metodikens olika problem. ”Den första oenigheten gäller vilken 
strategi som är bäst lämpad för att få grepp om verkligheten.” I boken anges två sätt att göra 
detta på, nämligen induktiv eller deduktiv ansats. Vid induktiv ansats går man från empirin till 
teori. Information från verkligheten samlas in, helt utan förväntningar, för att sedan 
systematisera data och forma teorierna. I den deduktiva ansatsen går man åt andra hållet. Man 
börjar med teorier genom att skaffa sig förväntningar om hur verkligheten ser ut. Därefter går 
man ut och inhämtar empirin.71 När val av metod ska utvecklas måste syftet analyseras för att 
få fram lämplig arbetssätt. När syftet är att skapa förståelse för ett ämne, utifrån stora mängder 
text, är den kvalitativa metoden att föredra. Faktainsamlingen kan förutom skrivna källor även 
bestå av intervjuer och observationer. För att ge bästa möjliga bredd och djup i underlaget bör 
både textinsamling och intervjuer komplettera varandra.  
 
Textanalys handlar om att försöka tolka vad som står i texterna i syfte att svara på de 
frågeställningar man har i undersökningen. Texterna kan till sitt innehåll vara koherenta, 
genom att hållas ihop av ett ämne och kommunikativa, förmedla ett budskap. Inriktningen är 
att undersöka och resonera kring texterna för att försöka förstå deras innebörd och svara på 
frågor.72 För att få ut något av texterna bör de förenklas och struktureras för att få en överblick 
utan att ta bort olika perspektiv, nyanser och ståndpunkter. Analys av data kan genomföras i 
tre steg. Dessa är beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Vid 
beskrivning ska undersökaren skapa en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av 
insamlad data. Steg två, systematisering och kategorisering, innebär en sållning och 
förenkling av informationen. I det sista steget, kombination, kan data börja tolkas för att till 
slut presenteras i en rapport.73 
 
Enligt litteraturen kan valet av personer vid intervjuer baseras på att intervjuaren känner 
personen i fråga eller att intervjuaren har blivit rekommenderad att ta kontakt med någon. 
Vidare ska intervjuerna vara förberedda och formen för intervjun kan vara ostrukturerad. Här 
                                                 
71 Jacobsen Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur Lund, sid 34-35 
72 FHS, 13/9-05, En introduktion i metodlära, sid 14-16 
73 Jacobsen Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur Lund, sid 216-217 
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avses vägledd konversation eller samtalsintervju om intervjuaren inte vill låsa sig till fasta 
frågor och alternativ. Avsikten är att komma åt den intervjuade personens sätt att se på saker 
och ting.74 Samtalets huvudmål är enligt Gustavsson att samla subjektiv fakta. Intervjuaren 
ska försöka komma åt andra människors personliga känslor och åsikter. Skillnaden mellan 
intervju och samtal är att vid intervjuer är intervjuaren istället ute efter objektiv fakta som inte 
är påverkad av den som intervjuas. Båda metoderna syftar till att generera faktisk data.75 En 
styrka med samtalet är att det liknar en vardaglig situation och därför är risken mindre att 
intervjuaren utövar styrning. I samtalet är strävan att låta den intervjuade påverka samtalets 
utveckling och därmed få ett öppet klimat. En nackdel kan då vara att intervjuaren inte lyckas 
med att hålla den intervjuade till ämnet, utan att denne tillåts att sväva ut för mycket. Styrkan 
är ändå att respondenten tillåts att ta upp kunskap som inte planerades från början vilket i sig 
kan leda till ny kunskap.76 En annan svårighet är att det kan vara en tidsödande och dyr metod 
som dessutom kan vara känslig för intervjuareffekter, dvs. att respondenten svarar som 
intervjuaren vill. Istället så tillåter metoden att intervjuaren kan ställa komplexa frågor som 
annars inte skulle få lika mycket utrymme i exempelvis en enkät.77  
 
Vid observationer är ambitionen att se händelser och värden utifrån de studerade personernas 
eget perspektiv.78 Den icke-verbala kommunikationen innehåller mycket information och är 
till hjälp för att registrera och observera vad som sker.79 Gummesson menar att det mesta av 
vår kunskap om världen är beroende av empiri och observation.80 Vid observation kan enbart 
beteendet studeras och inte den mentala världen. Det går heller inte att vara med överallt där 
den sociala interaktionen sker.81 Fördelen med observation är att observatören kan studera vad 
människor gör och inte vad de säger att de gör. En nackdel vid öppen observation kan vara att 
de som blir observerade är medvetna om detta och därför ändrar sitt beteende. Slutligen så är 
den största fördelen att observationen sker på den plats där verksamheten äger rum i en 
naturlig miljö. Svagheten kan då vara att antalet observationer är för få och observatören får 
inte en ”normalbild” av verksamheten. Resultatet kan alltså bli olika vid olika tillfällen.82  
 
3.2 Angrepps- och tillvägagångssätt 
 
Uppsatsen består av en blandning mellan induktiv och deduktiv metod. Den induktiva 
metoden innebär att jag har samlat in information från texter, intervjuer och observation för 
att sedan systematisera denna information. En ambition har varit att skapa en illustration för 
att utifrån den resonera kring FM:s ungdomskommunikation. Denna illustration presenteras 
närmare i analys- och diskussionskapitlet. Avseende den deduktiva metoden har jag arbetat 
utifrån olika existerande teorier inom kommunikationsvetenskap och marknadsföring för att 

                                                 
74 FHS, 13/9-05, En introduktion i metodlära, sid 18-22 
75 Gustavsson Bengt, 2004, Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, ur boken Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, sid 238-239 
76 Ibid, sid 246 
77 Sverke Magnus, Kvantitativa metoder: om konsten att mäta det man vill mäta, ur boken Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, red Bengt Gustavsson, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, sid 50 
78 Gustavsson Bengt, 2004, Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, ur boken Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, sid 12-14 
79 Gummesson Evert, 2004, Fallstudiebaserad forskning, ur boken Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, red Bengt Gustavsson, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, sid 129 
80 Ibid, sid 195 
81 Gustavsson Bengt, 2004, Grundad teori, ur boken Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 
Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, sid 224 
82 Jacobsen Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur Lund, sid 180-183 
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se om teorin överensstämmer med verkligheten. Empirin redogör för olika teoribegrepp som 
jag har granskat för att se om de överensstämmer med de teorier jag redovisat i kapitel två. 
Med frågorna som grund ser jag på styrkor och svagheter. Det empiriska underlaget är tänkt 
att ge en kunskapsöversikt inom området men även för att se om det finns brister i FM:s 
ungdomskommunikation. För att svara på frågeställningarna har jag använt mig av flera 
faktainsamlingsmetoder för att få ett brett underlag (texter, intervjuer och observation).  
 
Texter 
Den kvalitativa inhämtningen har bestått av att inhämta underlag (skrivna källor) som handlar 
om FM:s ungdomskommunikation. Jag har analyserat ett flertal texter och tolkat vad som står 
i dem. Innehållet i texterna har handlat om FM och ungdomskommunikation. Inriktningen har 
varit att undersöka och resonera kring texterna för att försöka förstå deras innebörd och svara 
på uppsatsens frågor. Utifrån litteraturen har jag studerat olika aktörer och vilka idéer de har 
beträffande FM:s ungdomskommunikation. Texterna har inhämtats genom att söka 
information om dagens ungdomar (olika ungdomsstudier) och dels genom att inhämta 
skrivelser och rapporter om ungdomskommunikation och rekrytering från FM. Det största 
materialet kommer från litteratur, skrivelser och artiklar som har analyserats. För att få 
ytterligare bredd i underlaget har jag även läst internationella studier rörande ungdomars 
attityder till försvaret. I uppsatsen redovisas såväl den generella uppfattningen om hur 
ungdomar är i dag men även hur Högkvarteret ser på problemet hur man ska kommunicera 
med allmänheten och i synnerhet ungdomar.   
 
Intervjuer 
Jag har intervjuat personer med anknytning till FM som arbetar med rekryteringsfrågor och 
ungdomskommunikation. Urvalet har skett genom att ta reda på vilka funktioner som arbetar 
med att attrahera ungdomar till FM innan mönstring. Intervjuerna har genomförts för att 
komplettera textanalysen och avsikten har varit att skaffa ytterligare faktainformation och 
därmed öka den egna förståelsen. Den person som jag först intervjuade på RekryC var bekant 
sedan tidigare. Genom denna kontakt fick jag möjlighet att intervjua ytterligare en person på 
RekryC som kunde besvara mina frågor om hur RekryC ser på FM:s  kommunikation med 
ungdomar. När jag tog kontakt med HKV Info blev jag rekommenderad att intervjua en 
person som enbart arbetar med att utveckla FM:s ungdomskommunikation. Här fick jag 
möjlighet att ta del av den process till FM ungdomskommunikation som håller på att 
utarbetas. Formen för alla tre intervjuer har varit samtalsintervju. Jag har försökt komma åt 
personernas sätt att se på saker och ting och hur de uppfattar sin verksamhet. Slutligen så har 
jag genomfört intervjuer med två personer som jobbar på Institutionen för Ledarskap och 
Management (ILM) i Karlstad. Dessa personer har genomfört enkäter med ungdomar under 
200583 för att få svar på ungdomarnas inställning till internationell tjänstgöring. Jag har tagit 
del av resultatet och därefter intervjuat personerna för att ställa kompletterande frågor och öka 
förståelsen av innehållet.  
 
Observation 
I det kvalitativa arbetet har jag även genomfört en observation. Jag har följt med 
skolinformatörer84 ut för att se hur de kommunicerar med ungdomar i skolan. Ambitionen har 
varit att se händelser och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv.  
                                                 
83 Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, Fors Maria & Österberg Johan, 2005, 17-åringars bild av Försvarsmakten – om 
att göra värnplikt och internationell tjänst,  i Människan i NBF, Berggren Anders W (Red) Elanders Gotab 
tryckeri, Stockholm, FHS ILM, kap 5 
84 Skolinformatör: En tidigare värnpliktig som informerar om vilka uppgifter FM har i dag, varför vi är 
utomlands, hur en mönstring går till och hur det är att göra lumpen. De är anställda av RekryC. 
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3.3 Validitet och reliabilitet  
 
Närheten till ämnet ger mig god insikt om de problem som kan förekomma men risken kan 
vara att förlora objektivt fokus. Den största fördelen med det redovisade arbets- och 
tillvägagångssättet är den bredd jag fått genom att använda olika metoder. En svaghet kan då 
bli att jag inte haft möjlighet att tränga in lika djupt i varje delmoment. 
 
Så säger vetenskapen 
Empirin måste uppfylla två krav, nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet svarar på hur 
tillförlitlig och trovärdig en mätning är (undersökningen måste gå att lita på) medan validitet 
innebär att empirin måste vara giltig och relevant (mäter det vi vill mäta).85  Vid validering 
bör man undersöka om man funnit de rätta källorna och om dessa källor gett riktig 
information. Vidare så måste källorna granskas för att bedöma hur de har kommit fram. 
Granskningen ska svara på om källorna är oberoende samt att det inte finns några motiv för 
källorna att ljuga. Källorna måste ha god kunskap om det som undersöks och helst vara 
förstahandskällor för att få närhet.86 Vid en intervju mäter man individuella och personliga 
synpunkter och vid observationer mäter man det som användaren gör istället för att mäta det 
som de säger att de gör.87 När reliabiliteten ska bedömas måste man förhålla sig kritiskt till 
kvalitén på data som samlats in. Frågorna att besvara är om man fått tag på det man ville ha, 
om det går att överföra det man funnit till andra sammanhang och om man kan lita på de data 
som samlats in.88  
 
Uppsatsen validitet och reliabilitet 
I uppstarten undrade jag om det skulle finnas tillräckligt med underlag för att skriva om 
ämnet. Istället har det blivit tvärt om. Ungdomskommunikation har under 2005 blivit en 
prioriterad fråga för FM. De externa källor som FM har använt sig av har även gjort civila 
ungdomsstudier som jag tagit del av (Kairos Future och NK). Företagen är väletablerade och 
har ett gott rykte. De har funnits under flera år på marknaden för att hjälpa företag med den 
här typen av frågor. Deras undersökningar svarar upp mot syftet och de frågeställningar jag 
har i uppsatsen och ger således ett bra underlag för att undersöka det som avses undersökas. 
Här menar jag att empirin svarar väl upp mot de frågeställningar som validiteten kräver. 
Källorna är de rätta, de har försett mig med riktig information, källorna har till största delen 
varit förstahandskällor och min bedömning är att källorna har god kunskap i det som 
undersöks. Då källorna dessutom är välrenommerade och många, underlättas arbetet med att 
kontrollera resultatet.  
 
De teoretiska kommunikationsbegrepp som vetenskapen och marknadsföringen använder sig 
av, återfinns även i FM:s underlag. Detta stärker valet av de teorier som uppsatsen arbetar 
med för att ge rätt tillförlitlighet och användbarhet. Här menar jag också att en granskare av 
uppsatsen utan större svårigheter kan upprepa min undersökning och komma fram till 
liknande resultat. Resultat kan aldrig bli exakt samma som denna uppsats eftersom uppsatsen 
är en ögonblicksbild av ”verkligheten”. Kvalitén på de data som samlats in bedömer jag vara 
hög. De underlag jag fått från FM har varit från de personer som arbetar med 
ungdomskommunikation i sin dagliga tjänst. Slutligen så är den vetenskaps- och 
marknadsföringslitteratur jag valt aktuell i utbildningssammanhang.  
                                                 
85 Jacobsen Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur Lund, sid 21-22 
86 Ibid, sid 259-262 
87 Ibid, sid 190 
88 Ibid, sid 255-256 
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4  EMPIRI 
 
Empirin inleds med att översiktligt beskriva hur FM i stort ser på sin kommunikation med 
olika intressenter. Därefter redovisas de aktörer, inom FM, som har identifierats och som 
arbetar med att utveckla ungdomskommunikation. Deras arbete har varit uppsatsens viktigaste 
källa och därför utgjort särskild faktainsamling av såväl texter som intervjuer och 
observationer. Externa undersökningar som belyser FM:s attraktionskraft och olika typer av 
ungdomsstudier har därefter bidragit till att skapa en så komplett bild som möjligt.   
   
4.1 Interna undersökningar 
 
4.1.1 Försvarsmakten 
FM har på senare tid arbetat mycket med frågor kring FM:s identitet och dess betydelse för 
olika intressenter. Här har FM särskilt pekat på medborgarna och deras intresse och nytta av 
FM. Vikten av att kommunicera den förändring som FM har gått igenom kan inte nog 
understyrkas och FM pratar också om förtroendeskapande strategiska framtidsbilder.89 
Eftersom FM har ställt om från invasions- till insatsförsvar ser FM det nödvändigt att skapa 
en ny identitet. FM:s viktigaste förmågor är framtagna och där lyfts bland annat personell 
kvalitet fram som högprioriterat. FM arbetar med hur de ska styra och kommunicera sin 
identitet till interna aktörer och externa intressenter. Identitet förklarar FM med att beskriva 
vad en organisation är. I identitetsresonemanget använder FM sig av följande modell: 
 
 

 
Figur 3: Identitetsmodell (Akademirapport, 2004:3, sid 15) 
 
 
I kommunikationsprocessen som kommuniceras direkt och indirekt ifrågasätter FM i vilken 
omfattning image och renommé kan styras. Renommé förklaras här som den historia en 
organisation har (betraktarens erfarenheter) och att den liksom image (betraktarens spontana 
bild) kan uppfattas olika hos människor.90  
 
 

                                                 
89 Företagsekonomiska institutionen, 2004, En trovärdig försvarsmakt, Strategisk verksamhetsstyrning och FM:s 
interna styrprocesser med särskilt fokus på effektivitet ur ett vidare samhälls- och medborgarperspektiv, 
Akademirapport 2004:3, sid 1  
90Ibid, sid 14-16 
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FM anses vara en sluten organisation som inte kommunicerar med omgivningen och sina 
anställda. Istället så informerar FM om fakta och inte heller framstår medborgarna som 
intressenter. För att bättra på FM:s trovärdighet föreslås en modell för transparens i 
kombination med att identitet ska tydliggöras för att framstå som en öppen organisation. 
Genom att kommunicera och föra dialoger med allmänheten hoppas FM att denna öppenhet 
på sikt ska bidra till att FM:s image förändras.91 I FM:s strategiska karta kan man läsa: 
 
”Den externa kommunikationsprocessen skall stärka FM:s kontakt med externa intressenter. 
Vår kommunikation skall vara aktiv och riktad så att vi upplevs som en professionell och 
trovärdig organisation. FM:s roll som säkerhetspolitiskt instrument inom ramen för främst 
europeisk säkerhetspolitik ska tydliggöras för medborgarna. Vidare skall det underhålla goda 
relationer till våra intressenter och centrala samhällsaktörer. Behov av information till och 
kommunikation med våra intressenter skall värderas fortlöpande. Detta leder till ökad 
trovärdighet och legitimering av vår verksamhet.” 92 
 
Intressenter är ett återkommande begrepp. FM har många intressenter och i denna 
akademirapport nämns anställda, värnpliktiga och deras anhöriga, media, skattebetalare och 
förtroendevalda politiker som både har intresse av och förväntningar på organisationen. 
Identiteten som ges av FM måste vara lämplig för alla intressenter. Rykten sprids som ringar 
på vattnet och har därför blivit en viktig faktor för en organisation. Några forskare hävdar att 
ryktet är den samlade bilden över alla aktiviteter hos en organisation över tiden. Bilden kan 
dessutom vara olika hos olika intressenter.93 En annan bild som FM lyft fram är en lärande 
modell för att göra organisationen transparant och få legitimitet eller trovärdighet. Avsikten är 
att visa organisationens kärna för utomstående så att de ser vilka värderingar, attityder och 
strategier som formar FM. Att lyssna handlar om att höra vad intressenterna tycker om och 
förväntar sig av FM. Därefter kartläggs intressenternas förväntningar av FM som eventuellt 
kan leda till ändrat beteende. Om det leder till ett förändrat beteende så genomför FM   
förändring i organisationen, för att slutligen kommunicera till omgivningen vad FM är och 
vad FM står för. Genom att följa dessa fyra steg hoppas FM kunna uppnå transparens i 
organisationen, så att intressenterna ser rakt in i organisationen och inte behöver övertygas.94  
 

 
Figur 4: Reputation management (Akademirapport, 2004:6, sid 13) 
 
                                                 
91 Företagsekonomiska institutionen, 2004, Från Bunker till Växthus Kommunikation som en del i 
ledningsprocessen och en förutsättning för förändring, Akademirapport 2004:6, sid 3  
92 Ibid, sid 7-8 
93 Ibid, sid 11-12 
94 Ibid, sid 13-15 
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Förutom att svara på frågorna vad FM kommunicerar hur det sker och till vem, har FM även 
försökt svarat på frågan om varför kommunikationen genomförs. Här fokuserar FM på att 
framställas som en trovärdig Försvarsmakt i medborgarnas tjänst. Även om FM förekommit i 
media en hel del den senaste tiden har reportagen berört i huvudsak andra ämnen än just 
trovärdighet. Trots en del negativ publicitet visar folkets försvarsvilja fortsatt på stabila 
värden kring 80 %. Budskapet i fokus är ”Vägen Framåt” och det har haft till följd att 
kommunikationen har haft fokus in i organisationen till de anställda. Mediakanalerna har i 
stort sett varit av traditionell art förutom några försök till bearbetning av journalister.95  
 
Problemet med den externa kommunikationen är att den är av informerande karaktär istället 
för kommunicerande. Allmänheten har försummats och FM rekommenderas att tydliggöra 
och identifiera sina intressenter som finns inom gruppen ”allmänheten”. Media betraktas som 
en förmedlare av den information som FM vill kommunicera med allmänheten och är således 
av särskilt intresse. Här har FM inrättat 100 ”försvarsmaktskontakter” som består av politiker 
och andra opinionsbildare för att föra fram en korrekt bild av FM.96 Något som anses brista i 
kommunikationsprocessen är själva uppföljningen. FM upplever att de måste följa upp 
verksamheten bättre för att få helhetsbilden mellan de fyra stegen för att nå identiteten.97  
 
Ungdomar – intressenter 
I samarbete med Nordisk Kommunikation (NK) har FM granskat sitt arbete med 
ungdomskommunikation och försökt analysera vilka informations- och rekryteringsprocesser 
som bör utvecklas. FM har insett skolans betydelse där kunskaper, attityder och värderingar 
formas. Ingen annan motsvarighet finns i samhället som har lika stor betydelse. En av 
åtgärderna innebär att flytta fokus från lärare och elev till ett högre plan. Om FM istället 
fokuserar på nyckelpersoner, som rektorer och skolpolitiker, kan FM ta ett helhetsgrepp runt 
skolarenan.98  
 
Kommunikation måste bygga på ett antal övergripande huvudbudskap för att inte 
organisationen ska spreta för mycket. Mottagaren måste själv inse att det finns en mening med 
och förståelse för internationell tjänst. Relevans, trovärdighet, samordnade och konsekventa 
aktiviteter som är hållbara över tid måste genomsyra budskapet. Beroende på vilken målgrupp 
som är i fokus måste huvudbudskapet översättas och anpassas för att bli meningsfullt. 
Huvudbudskapet bör följas av delbudskap som förklarar (bakgrundsinformation och 
konsekvenser). Huvudbudskapet bör omfatta FM:s mångsidighet, själva upplevelsen, känslan 
av gemenskap, äventyr och spänning, personlig utveckling, att man gör en insats för freden 
och att ungdomar kan göra något vettigt av sin värnpliktstid 99  
 
Eftersom det i samhället finns ett ständigt informationsöverflöde är det inte lätt att göra sin 
stämma hörd. Här menar FM att segraren är den som säger rätt sak, till rätt person och vid rätt 
tillfälle, inte nödvändigtvis den som skriker högst. Två viktiga begrepp är ”vägskäl” och 
”sanningens ögonblick”. Det handlar om att fokusera på kritiska punkter. Vid vägskälet (före 
mönstring) då skolungdomar ska avgöra om de vill eller inte vill mönstra. Vid sanningens 
ögonblick som är föräldrars attityd och inställning till att deras barn vill mönstra och söka 
internationell tjänst. Instrumentet som FM måste använda är dialogens kraft. För att skapa 
                                                 
95 Företagsekonomiska institutionen, 2004, Från Bunker till Växthus Kommunikation som en del i 
ledningsprocessen och en förutsättning för förändring, Akademirapport 2004:6, sid 39-40 
96 Ibid, sid 40-42 
97 Ibid, sid 53 
98 FM, NK, 2005, Strategi, internationell tjänst, sid 10-11 
99 Ibid, sid 18-19 
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förståelse, motivation och engagemang eller påverka ett beteende måste FM kunna föra en 
dialog. Då bör FM även kunna hantera konsten att agera istället för att parera. FM måste ta 
egna kontakter och initiativ. Kommunikationen måste förklara att internationell tjänst ger 
många fördelar men att det också innebär en del risker. FM ska vara ärlig och inte dölja fakta 
som kan uppfattas som negativa. FM måste belysa olika aspekter av en fråga på ett trovärdigt 
sätt och visa att människor kan lita på den information som ges. Kommunikationen måste vara 
samordnad mellan budskap, kanaler och aktiviteter samt vara i linje med de överordnade 
budskapen.100 
 
I underlaget redovisas fyra olika berättarstilar som FM kan använda sig av i 
kommunikationen. Den kronologiska berättarstilen är till för att förklara missionsprocessen 
för den som redan har bestämt sig och vill åka iväg. Den logiska förklarar varför FM 
engagerar sig i olika internationella insatser och vad det innebär. Den dramatiska passar bra i 
kampanjer och föredrag när FM snabbt vill få uppmärksamhet och skapa känslor. Den 
journalistiska handlar om att skapa nyfikenhet, för FM har kort om tid att få mottagaren att 
lyssna. Det viktigaste i budskapet måste fram först. Ett annat verktyg är ambitionstrappan där 
FM måste använda kraftigare kommunikationsverktyg för att komma högre upp i trappan. 
Stegen är: uppmärksamma, känna till, veta allt, förstå, bli intresserad, acceptera, brinna för, 
pröva på, alltid göra. För skolarenan nämns tre ambitionsnivåer där den lägsta innebär att 
samordna och effektivisera den satsning som sker mot skolan inom FM i dag. I steg två ska 
kunskap och förståelse höjas hos dagens och morgondagens elever. I steg tre som är det 
svåraste att nå ska FM långsiktigt försöka påverka innehåll i skolundervisningen när det gäller 
frågor om försvar, säkerhetspolitik och internationell tjänst. Målet är att påverka ungdomarnas 
attityd till och intresse för försvarets internationella verksamhet och för internationell tjänst.101  
 
FM verkar i en miljö som kräver rätt personal med rätt kompetens och behöver därför 
frivilliga så att urvalet blir brett. Ett problem blir att locka ungdomar som har en tendens att ta 
beslut senare i livet, till att fatta beslut redan innan de mönstrar. För att kunna attrahera dessa 
ungdomar ser FM över sin ungdomskommunikation. Totalförsvaret har flera aktörer på denna 
arena där Rekryteringscentrum (RekryC), Operativa Insatsenheten (OPE) och förbanden är 
några. Värt att notera är att det inte förekommer någon gemensam strategi från de olika 
aktörerna för att kommunicera med ungdomarna.102 Snarare kan man konstatera att de olika 
aktörerna ser sig själva som huvudaktör på ungdomsarenan och FM pekar på att det finns en 
maktkamp mellan framförallt Info och RekryC. Det finns en insikt om problemet och här har 
Info, RekryC och SPF (Styrelsen för psykologiskt försvar) antytt att de vill ha huvudansvaret 
för samordningen.103 
 
Nordisk kommunikation har i samarbete med HKV Info genomfört en nuläges- och 
situationsanalys för att ta fram en strategi för ungdomskommunikation. Denna redovisas 
närmare under punkten 4.1.2. För ungdomar som ännu inte har mönstrat kan man konstatera 
att deras kunskap om FM är låg. Attityden till FM är god och majoriteten av ungdomarna 
anser att FM är en arbetsplats för alla och att Sverige ska vara med i internationella insatser. 
Analysen visar att cirka 25 % kan tänka sig en tillfällig anställning inom FM.104  
 

                                                 
100 FM, NK, 2005, Strategi, internationell tjänst, sid 20-23 
101 Ibid, sid 24-25 
102 FM, NK, 2005, Förutsättningsanalys, informations- och rekryteringsprocess steg 2, sid 3 
103 Ibid, sid 7 
104 Ibid, sid 3 
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Kunskapen om vad lumpen innebär är också låg bland ungdomar. Här efterfrågas mer konkret 
information om vad lumpen innebär och ungdomar skulle gärna vilja ha muntlig information 
från personer som gjort lumpen. Skolan är en arena som FM betraktar som en viktig 
kontaktyta mot ungdomar, men den upplevs svår att komma in på. Dels är kunskapen hos 
lärarna låg men undervisningsmaterialet som finns ute på skolorna håller inte heller måttet. 
Konkurrensen bland organisationer som vill få in en fot på skolorna upplevs också som hög, 
vilket försvårar för FM att etablera sin information på skolorna. De ungdomar som kan tänka 
sig att göra lumpen (ca 25 %) ser det som en möjlighet att utvecklas som människa. Även 
faktorer som meritvärde, äventyr och positiv erfarenhet spelar också in.105 
 
Kunskapen om varför Sverige deltar i internationella missioner och vilka möjligheter 
ungdomar har att söka till dessa missioner är låg. Även här efterfrågas mer information som 
beskriver hur en dag kan se ut men även basfakta upplevs som viktig. Ungdomarna vill gärna 
ha kontakt med personer som genomfört en mission och då gärna via skolan. Den 
internationella tjänsten upplevs som utmanande, utvecklande, meriterande, jobbig, farlig och 
påfrestande. I analysen pekar FM på intressenter som positivt eller negativt påverkar 
ungdomars inställning till att söka internationell tjänst. Befäl, kompisar, äldre syskon som 
varit iväg på missioner kan ge en positiv bild, medan föräldrar, pojk- eller flickvän ofta 
upplevs som ”bromsklossar”. Intresset bland ungdomar att göra internationell tjänst är cirka 
21 %.106 
 
Något som upplevs vara en stor utmaning för FM i sin ungdomskommunikation är att 
attrahera kvinnorna. De är inte lika intresserade som männen av att söka sig till FM eftersom 
de inte tror att de klarar av den internationella tjänsten. För ungdomar i allmänhet kan man 
konstatera att de tenderar att fatta beslut om det som ligger nära i tiden och därför är det 
viktigt att FM kommer in vid rätt tidpunkt i ungdomarnas beslutsprocess.107   
 
I FM:s ”Slutrapport Attitydprojekt utbildningsår 2004/05” anser en majoritet av de 
värnpliktiga (70 %) att de har en tydlig bild om varför Sverige har ett militärt försvar.108 
Samtidigt är det fler som söker internationell tjänst efter värnplikten på bekostnad av 
officersutbildningen. Nio av tio säger sig ha upplevt inslag av de internationella uppgifterna 
under sin värnplikt.109 
 
4.1.2 HKV Info 
Under 2005 har ett förslag till process för FM:s ungdomskommunikation tagits fram. I 
förslaget lyfter FM fram delprocesserna före mönstring, under mönstring, efter mönstring, 
under värnplikten, före internationell tjänst/beredskap, under internationell tjänst/beredskap 
och efter internationell tjänst. Bakgrunden är den analys som redovisas i punkt 4.1.1. Målet är 
att från och med 2007 kunna fylla de internationella förbanden med rätt personal. Då krävs 
det att 30 procent av varje värnpliktskull skriver på sitt kontrakt. Samtidigt måste minst 20 
procent av dem som åker i väg skriva på för ytterligare en mission.110  
 
Med sin kommunikation vill FM skapa uppmärksamhet, förmedla kunskap och locka till 
beteende. FM har avsatt 35 miljoner kronor (utöver förbandens budgeterade medel) för att ta 
                                                 
105 FM, NK, 2005, Förutsättningsanalys, informations- och rekryteringsprocess steg 2, sid 4 
106 Ibid, sid 5-6 
107 Ibid, sid 9-11 
108 FM, 23/3-06, Slutrapport Attitydprojektet utbildningsår 2004/05, sid 9 
109 Ibid, sid 1 
110 FM, 16/12-05, Förslag till process för FM ungdomskommunikation, arbetsexemplar, sid 3 
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fram den nya kommunikationsprocessen. I delprocess före mönstring har FM fokuserat på 
högstadie- och gymnasieelever samt tjejer. Olika intressenter är lärare, rektorer, 
studievägledare, skolpolitiker, lokala skolutvecklare, lärareutbildare och studenter, 
skolinformatörer, personer som gjort internationell tjänst, frivillig- och intresseorganisationer, 
evenemangsansvariga, idrottsrörelser, pliktverket, föräldrar, massmedia och FoF (Folk och 
Försvar). De olika arenorna delas in i skola, fritid och familj.111 
 
Målsättningen är att 40 procent av gymnasieeleverna ska vilja göra värnplikt. 30 procent av 
eleverna ska känna till att FM deltar i internationella insatser och själva kunna tänka sig att 
göra internationell tjänst. 20 procent ska veta vad internationell tjänst innebär och förstå 
varför FM deltar. 35 procent ska tycka att det är rätt att FM deltar och 60 procent ska uppfatta 
det som positivt.112 För att lyckas med denna målsättning pekar FM på olika aktiviteter som 
måste till. De generella aktiviteterna som spänner över alla delprocesser kan vara olika 
internetsidor som kommunicerar med ungdomar, call-center (ett telefonnummer enbart för 
ungdomar), intresseklubb, tidningar, massmedia och kampanjer. Här diskuterar FM även 
möjligheten kring ett realityprogram om värnpliktiga under grundutbildning.113    
 
Huvudfokus i delprocess före mönstring, är att väcka intresse för och bygga upp kunskap om 
säkerhetspolitik och FM. För 15-åringar planeras breda reklamkampanjer i olika media och 
FM ska även delta i evenemang där ungdomar samlas. För 16-åringarna ligger satsningen på 
skolan och FM vill ta fram en central skolsamordnare som ska utveckla den verksamheten. 
Ungdomarna kommer också att erbjudas deltagande i intresseklubbar för att skapa ytterligare 
tillfälle för kommunikation. Slutligen så kommer 17-åringarna att erbjudas mer prova-på 
aktiviteter eftersom de nu ska riktas in mot mönstring och värnplikt. En viktig åtgärd är att få 
med föräldrarna och därför planeras en broschyr och film som ska skickas ut till dem.114 
 
Under framtagandet av kommunikationsprocessen har FM funnit några förbättringsområden. 
Bland annat föreslår FM en återgång till två mönstringsdagar för att få en bättre kvalitet, både 
för FM och den mönstrande. För att kvalitetssäkra mönstringsprocessen föreslår FM även att 
personal från FM tjänstgör som mönstringsförrättare eftersom det ligger i FM:s intresse att 
kvalitetssäkra att FM får den personal de behöver. FM vill även stimulera de som varit ute i 
internationell tjänst att bli förespråkare för verksamheten och kommunicera sina erfarenheter 
till ungdomarna. För att höja statusen på den internationella tjänsten vill FM lyfta fram hjältar 
och här också skapa förebilder för ungdomarna. Slutligen vill FM även genomföra 
organisatoriska förändringar där C PROD föreslås som huvudman för 
ungdomskommunikationen. En samordningsgrupp behövs som ansvarar för implementering, 
vidmakthållande, utveckling och uppföljning av ungdomskommunikation.  I gruppen bör 
finnas kompetens inom skola, marknad, information, förband, personalförsörjning och 
pliktverk.115    
 

                                                 
111 FM, 16/12-05, Förslag till process för FM ungdomskommunikation, arbetsexemplar, sid 6-10 
112 Ibid, sid 12 
113 Ibid, 14-16 
114 Ibid, 18-19 
115 Ibid, sid 36-38 
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Figur 5: Delprocess före mönstring, Arenabild (FM process för ungdomskommunikation, arbetsexemplar, sid 18)  
 
På frågan hur FM ska få fram människor som kan förmedla FM:s budskap är svaret att 
förutom skolinformatörer är det kamrater och liknande. FM kan också tänka sig att det 
handlar om "kändisar" typ artister, programledare och andra som når fram till ungdomar. Att 
identifiera vilka dessa är görs nog enklast genom mätningar. Det kan ju vara förödande att 
välja en artist som är helt irrelevant för ungdomarna, typ Tomas Ledin eller någon som deras 
föräldrar kanske gillar. En risk utifrån detta resonemang är att formalisera kontakterna vilket 
kan medföra att ungdomars intresse svalnar. Det är inte tanken. För kamrater och anhöriga så 
är det viktiga att bearbeta dessa intressentgrupper så att de själva sedan kan söka information 
och diskutera ämnet sinsemellan. Att FM kommer in på deras agenda. Dessa kontakter kan 
nog inte formaliseras. Det vore nog inte bra för trovärdigheten (typ ett gäng anlitade "kids" 
som på ett naturligt sätt ska "plantera" budskap i sina sociala sammanhang). Samarbeten med 
artister och sådant är svårt att inte formalisera, men man kan tänka sig att bearbeta dessa 
personer och sedan hoppas att de gör bra reklam för FM, men det är nog troligare att man får 
anlita dem för galor och annat. 116 
 
4.1.3 Rekryteringscentrum 
På Rekryteringscentrums hemsida kan man bland annat läsa att de skall samordna sponsor- 
och samarbetsavtal, rekryteringsverksamhet, yrkesinformation och ungdomsverksamhet 117 
RekryC har målgruppen 15-20 år. I dagsläget har RekryC även fokus på invandrartäta 
områden i sitt mångfaldsprojekt. RekryC arbetar mycket med reklam och försöker finnas på 

                                                 
116 Lagercrantz Jacob, 21/4-06, brevsvar intressenter, ansvarig för FM:s ungdomskommunikation  
117 Försvarsmakten, RekryC, 28/3-06, RekryC organisation, (http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=1127) 
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de ställen där ungdomar håller till. Exempel på detta är Ung 08118, mässor119 och Sälen i 
sportlovstider. RekryC arbetar med begreppen associations- och attraktionskraft. Det innebär 
att man försöker hitta aktiviteter som ungdomar gillar för att väcka deras intresse för FM. De 
får svara på frågor och får en belöning efteråt eller så kan det också vara att prova på fälttestet 
på löpband eller att prova på firning. På Internet finns en sammanställning av alla de 
verksamheter som RekryC arbetar med där de riktar sig specifikt till ungdomar som ännu inte 
gjort lumpen eller mönstrat.120 
 
Inom RekryC finns det i dag 20 skolinformatörer (tidigare 16). Skolinformatörerna åker ut till 
skolorna och informerar eleverna om vilka uppgifter FM har i dag, varför Sverige är 
utomlands, hur en mönstring går till och hur det är att göra lumpen.121 Eftersom 
skolinformatörerna inte aktivt får rekrytera åt FM handlar det i första hand om att informera. 
Nackdelen med denna verksamhet är att det är upp till skolan om man vill ha denna 
information. Det är också svårt att nå ut till alla skolor eftersom det finns så få informatörer. 
Den största fördelen är att FM får en direktkontakt med ungdomarna och kan ha en bra 
diskussion med dem. Till alla ungdomar skickar FM även ut Lumpenboken122 för att på så vis 
nå ut till dem som inte kan fångas upp på skolorna. I övrigt så anordnar RekryC olika kurser, 
prao på förband och minilumpen.123 Kurserna som anordnas försöker RekryC följa upp bättre 
än tidigare. Det finns tyvärr inte någon naturlig uppföljning på vilka som genomfört sommar- 
eller vinterkurser. RekryC försöker här hitta en gemensam modell för de olika vapengrenarna. 
Det utbildas även rekryteringsofficerare på förbanden som i första hand arbetar mot de 
värnpliktiga.124  
 
RekryC arbetar utifrån metoden AIDA, attention, interest, desire och action. För att skapa 
attention använder sig RekryC av reklamfilm, kampanjer, sponsring och mässor. Interest får 
RekryC genom olika möten och events samt webbsida. Desire skapar RekryC genom olika 
former av läger och minilumpen. Action ges vid mönstring och MHS (militärhögskolan). Alla 
områden är lika viktiga men det är mötet som är viktigast, så till vida att man kommer nära. 
Det är generellt sett få som jobbar med det personliga mötet eftersom kostnaden blir hög och 
det kräver även omfattande personalresurser. Den största svårigheten för RekryC är att de inte 
får ha någon långsiktighet utan hamnar hela tiden i efterläge. RekryC behöver kommunicera 
med 15-17-åringar för att nå ungdomarna innan mönstring, under högstadiet och gymnasiet.  
 
HKV Info har tidigare ansett att RekryC sysslat med manipulativ kommunikation. RekryC 
menar istället att det är bra med reklam för att finnas som en del i ungdomarnas vardag, för att 
inte bli bortglömda. Mediabilden av FM är i en svacka som organisationen har svårt att 
komma ur. Samtidigt spelar dåliga rubriker mindre roll utan det är det konstanta bemötandet 
av rubrikerna som straffar varumärket. FM måste försöka välja sina strider istället för att 
reagera på allt. RekryC anser att HKV Info vill att FM framstår som det goda företaget 

                                                 
118 Ung08, 6/5-06, Tjejer står inte upp och pissar, (http://www.ung08.nu/templates/Page.aspx?id=7807) 
119 SACO, 6/5-06, mässor, (http://www.sacomassan.nu/) 
120 Försvarsmakten, RekryC 4/1-06, allmän information kurser, (http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=11770) 
121 Försvarsmakten, RekryC 18/5-05, Information i skolor, (http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=4605) 
122 Försvarsmakten, RekryC, 10/9-02, Lumpenpaketet, 
(http://www.mil.se/index.php?lang=sve&c=news&id=10071) 
123 Försvarsmakten, RekryC, 29/8-05, minilumpen hösten 2005, 
(http://www.rekryc.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=29241) 
124 Ivner Annika, oktober 2005, intervju med RekryC 
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(rättvist och hög kvalitet) och HKV Info styr också bilden hos högsta ledningen. FM har varit 
tysta för länge och det har påverkat rekrytering (ex pilotrekrytering endast 80 sökande).125 
 
Den internationella verksamheten styrs helt av HKV Info och det har upplevts som svårt att 
komma åt detta revir. RekryC har tidigare endast fått prata om värnplikten och först under 
2006 har de fått möjlighet att delta i en kampanj av mer internationell prägel. Det upplevs 
nästan vara för sent för att täcka det behov som finns av nyrekrytering. Därför kommer FM att 
vara beroende av den personal som redan är inne i systemet så att de förbinder sig att 
tjänstgöra ytterligare några missioner.126  
 
Problemområden som RekryC tittar lite extra på är att många inte förstår att det finns en 
koppling mellan lumpen och internationell tjänstgöring. Den internationella verksamheten är 
kopplat mot OPE127 och för att inte konkurrera med dem så saknas i dagsläget denna 
information på RekryC hemsida. De som rycker in känner heller inte till 3-terminssystemet 
och här måste FM också hitta vägar för att informationen ska nå ut till ungdomarna. Slutligen 
så har förbandsnedläggningarna inneburit att en del ungdomar som har uppfyllt kraven och 
varit motiverade till att söka anställning inom FM backat på grund av ovilja att flytta från 
storstadsregion till en ort som i deras ögon ligger i ödemarken.128 
 
Betydelsen av sammanhållen kommunikation inom FM är nödvändig. Så är det inte i dag, då 
de två största funktionerna inom FM (RekryC och HKV Info) historiskt haft skilda 
uppfattningar om hur FM ska kommunicera med ungdomar. HKV Info beskrivs som mer 
konservativ i sitt agerande och har tidigare lagt ned ett stort arbete direkt och konkret med 
sina informationskampanjer. HKV Info berättar en massa saker men skapar inte sammanhang 
för att förmedla budskap. Verksamheten inom RekryC beskrivs istället med begrepp som 
association, väcka känslor, stimulera nyfikenheten och penetrera media för att plantera 
varumärket FM. Detta arbete måste präglas av ärlighet och en förståelse om vad man håller på 
med. Därför arbetar RekryC mycket med association i de strategiska projekten på emotionell 
basis för att öppna mentala dörrar. Vikten ligger vid att bli omtyckt och inte berätta vad man 
gör. Det behövs en emotionell kommunikation, inte en händelsebaserad.129 
 
FM har ett identitetsproblem som myndighet mot det svenska folket och ingen stark relation 
mot skattebetalarna. Försvarsministern, Leni Björklund, har uttryckt att politikerna vill 
förankra mot folket men har inte tiden. Det är alltså upp till myndighetschefen att ta ansvar för 
sin egen verksamhet och förankra den mot befolkningen. Tidigare styrdes politiker av 
makteliten men i dag styrs politiker av folket. Därför anpassas politiken efter de vindar som 
blåser. FM måste alltså försöka påverka vindarna och inte politikerna. År 1997, återfanns FM 
på en 50-plats i popularitet. Under några år jobbade FM hårt med att förbättra sin popularitet 
och på 90-talet låg FM på 10-topplistan under ett par år. Ska FM kunna nå upp till 
motsvarande plats i dag, krävs en omfattande kampanj för att lyckas med detta.130  
 
RekryC har ett underlag som kallas den kommunikativa kärnan. Kopplat till begreppen image 
och identitet beskriver den väl bilden av och uppfattningen om FM hos dagens ungdomar. 
Den kommunikativa kärnan handlar om att ungdomar vill ha jobbet självständigt, rörligt och 
                                                 
125 Slörner Staffan, 9/11-05, intervju med RekryC 
126 Ibid 
127 Operativa enheten   
128 Ivner Annika, oktober 2005, intervju med RekryC 
129 Slörner Staffan, 9/11-05, intervju med RekryC 
130 Ibid 
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kreativt men uppfattar FM som hierarkiskt, inrutat och strukturellt. RekryC arbetar med att få 
uppfattningen att istället vara strukturell, självständig, rörlig och kreativ för att bättre svara 
mot ungdomarnas krav på en arbetsplats. FM ska därför prata mycket om självständighet, 
kreativitet och rörlighet och gärna överdriva så hamnar man förhoppningsvis mittemellan.131  
 
Ungdomarna i dag har en annan världsbild än den som äldre generationer är vana vid. De är 
inte längre någon skuldbelagd generation och det har skett en förskjutning i hjärnan från det 
litterata. Ungdomar har inte alls samma behov att få saker förklarade utan styrs mer av 
känslor. Kvalitetsbegrepp är ointressant. Ungdomar förutsätter att det de inhandlar har bra 
kvalitet (ex deras ointresse för larmrapporter). Ungdomar tar mer plats i hemmet och påverkar 
föräldrarna mer än tidigare. Detta gäller inte då ungdomarna vill tjänstgöra internationellt. Då 
är det Mammor och Pappor som styr och bestämmer. I detta avseende är ”rebellen” svag.132  
 
4.2 Externa undersökningar 
 
4.2.1 FHS ILM 
Eftersom det i stort sett är frivilligt att göra värnplikt måste FM försöka intressera så många 
ungdomar som möjligt före mönstringen för att få ett brett urval. Det årliga 
utbildningsbehovet är 8000 soldater och för att fylla upp förbanden som ska verka 
internationellt behövs 2000 soldater. Bedömningen är att ungdomar senast vid 17 års ålder 
måste ha kunskap om FM och dess uppgifter för att kunna fatta ett genomtänkt beslut om de 
vill göra värnplikten eller inte. Här pekar författarna på betydelsen av attraktionskraft för att 
kunna rekrytera personal. Den organisation som har högst attraktionskraft kommer att locka 
till sig individer. Faktorer som bra arbetsförhållanden, utvecklande arbetsmiljö där människor 
får användning av den egna kapaciteten gynnar organisationens attraktionskraft. I boken 
”Människan i NBF” har drygt 600 17-åringar svarat på en enkät och tre öppna frågor. De 
öppna frågorna är: Vad kommer du att tänka på när du hör ordet lumpen? Vad tror du att man 
kan ha för nytta av att göra lumpen? Vad kommer du att tänka på när du hör orden 
internationell militär tjänst?133    
 
32 % av 17-åringarna har svarat att de vill göra värnplikt och 45 % är positiva till värnplikten. 
Sämst kunskap har ungdomar om internationell tjänstgöring.134 I frågan om internationell 
tjänst svarar 33 % av eleverna att de förknippar det med bistånd där man kan hjälpa och 
skydda människor. 21 % förknippar frågan med utlandsjobb och att man som militär eller 
värnpliktig kan arbeta utomlands. 16 % får inga associationer alls utan har kunskapsbrist om 
internationell militär tjänst. 16 % förknippar det med krig och ytterligare 16 % nämner 
oroshärdar som Bosnien, Kosovo, Irak och Liberia. 5 % anser att det är intressant, spännande 
och viktigt medan 4 % hyser farhågor som rädsla, jobbigt, tråkigt och onödigt. De sista 4 % 
ser det som en bra merit som ger erfarenhet, lärdom och upplevelser.135  
 
Djupintervjun av åtta 17-åringar gav följande resultat. På frågan om hur FM är som 
arbetsgivare svarade sex att de inte visste det. Två stycken trodde att FM var en sträng 
arbetsgivare med hårda regler och att det på grund av alla nedskärningar var en otrygg 

                                                 
131 Slörner Staffan, 9/11-05, intervju med RekryC 
132 Ibid 
133 Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, Fors Maria & Österberg Johan, 2005, 17-åringars bild av Försvarsmakten – 
om att göra värnplikt och internationell tjänst,  i Människan i NBF, Berggren Anders W (Red) Elanders Gotab 
tryckeri, Stockholm, FHS ILM, sid 54 
134 Ibid, sid 55 
135 Ibid, sid 63 
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arbetsplats. Det var endast två som kunde tänka sig internationell tjänstgöring. Fyra kunde 
inte tänka sig det och de sista två visste inte. De som svarat nej ville inte åka så långt 
hemifrån, var inte intresserade eller ville hellre resa själva. De två som var positiva kunde 
tänka sig att vara borta 2-3 år respektive ett år. På frågan om vilka erfarenheter man kan få 
svarade de att man troligen får ett annat perspektiv på saker och uppskattar det man har mer. 
De negativa erfarenheterna handlade nästan uteslutande om psykiska men. Det var endast en 
som nämnde fysisk skada.136 
 
ILM:s undersökning har visat att män väljer utbildning utifrån om det kan leda till arbete och 
kvinnor utifrån intresse. Slutsatser som dragits är att om värnplikten kan ge ett civilt 
meritvärde som underlättar när ungdomar söker civil utbildning borde mer män vara 
intresserade av det. Eftersom kvinnor lockas mer av det som verkar roligt borde FM kunna 
utnyttja detta. FM måste vara med och konkurrera om ungdomarnas planer att resa och 
arbeta.137 Förutom att öka ungdomarnas kunskaper om militär internationell tjänstgöring och 
då särskilt kopplat mot värnplikten föreslås åtgärder för att locka ungdomar att söka sig till 
försvaret. FM bör lyfta fram att de använder den senaste tekniken, har avancerade system och 
att FM har en utvecklad ledarskapsmetodik för att inte uppfattas som omodern. FM kan, 
genom att framhålla variationen i fysiska krav över olika befattningar, undvika att ungdomar 
blir avskräckta att söka för att de inte tror att de klarar det fysiskt. FM bör lyfta fram 
egenskaper som gemenskap, kamratskap och konkreta saker (ökad social kompetens) för att 
intressera fler ungdomar.138 
 
I en villighetsstudie under 2005 har 1360 värnpliktiga svarat på en enkät där avsikten har varit 
att mäta villighet, värdegrund, personlighet och motiv för att göra internationell tjänst.139 550 
stycken har varit positiva till att söka internationell tjänst. Motiven har varit att göra en insats 
för freden (83 %), öka den militära kompetensen (62 %) samt brist på andra planer (38 %).I 
en öppen fråga om varför värnpliktiga inte vill söka internationell tjänst har 496 av 556 svarat. 
39 % angav Försvarsmaktsfaktorer såsom brist på engagemang (121 st), motsvarar inte 
förväntningarna (31 st), händelser relaterade till utbildningstiden (21 st), brister hos befälen (6 
st) och antimilitarism (16 st). Övriga faktorer till varför värnpliktiga var negativt inställd var 
civil utbildning/arbetsrelaterade (22 %), familj/sociala (18 %), ovilja att riskera livet (11 %), 
betygen räckte inte (9 %) och ekonomiska faktorer (1 %).140  
 
4.2.2 Kairos Future  
I Kairos Försvarsmaktsstudie har man dels tittat på generella drag hos ungdomar i åldern 18-
19 år för att sedan koppla ihop resultatet mot FM för att se hur de bäst kan möta ungdomarnas 
behov. I studien har det konstaterats att de individuella variationerna blir allt större och att 
kön och utbildning avgör vilka arbetsvärderingar ungdomar har. Utbildningen är viktig och 
över hälften anger att de vill fortsätta studera. Samtidigt vill ungdomarna ta en paus efter 
gymnasiet för att arbeta ett tag eller resa för att sen ta upp studierna igen. Allt för att skjuta 
upp valet av yrke. Här kan FM erbjuda ett alternativ för ungdomarna mellan deras studier. 
Genom att delta i internationella insatser får ungdomar inte bara möjlighet att resa, det är 

                                                 
136 Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, Fors Maria & Österberg Johan, 2005, 17-åringars bild av Försvarsmakten – 
om att göra värnplikt och internationell tjänst,  i Människan i NBF, Berggren Anders W (Red) Elanders Gotab 
tryckeri, Stockholm, FHS ILM, , sid 70 
137 Ibid, sid 72-73 
138 Ibid, sid 53 
139 Österberg Johan, Carlstedt Leif, Carlstedt Berit, 2005, Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst, 
One Digitaltryck Karlstad AB, sid 5 
140 Ibid, sid 20-22 
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också ett arbete som de får ersättning för. Då ungdomarna kräver variation och förnyelse 
(tristess värre än stress) kan FM lyfta fram det intressanta och meningsfulla med en 
mission.141  
 
Ungdomarna är frihetsorienterade och vill inte begränsa sin framtida valfrihet. Samtidigt ser 
ungdomarna inte arbetet som ett livstidskontrakt utan tror att de kommer att byta arbete flera 
gånger. Eftersom företagen kommer att konkurrera om den kvalificerade arbetskraften kan 
FM skapa förutsättningar till ett rörligt arbetsliv och ge ungdomarna möjlighet att komma 
tillbaka för att börja karriären senare. Eftersom karriärsvalet kommer senare kan svårigheten 
då bli att FM får problem att kommunicera starkt specialiserade utbildningar utan måste vara 
mer allmängiltiga såsom ledarskap och organisationsutbildning. Viktigt är även att 
arbetsgivaren har tydliga värderingar och en bra personalpolicy.  
 
FM:s största utmaning ligger i att ungdomarna tar avstånd till auktoriteter. Inget är mer 
förknippat med det militära än just hierarkiska strukturer. Eftersom det är en bild av det 
förgångna handlar det om att kommunicera denna förändring. FM får inte framställas som en 
auktoritet som består av kollektivism och trögrörlighet utan fokus måste ligga på kamratskap, 
sammanhållning, trygghet och spänning. Enligt DUMV-undersökningen142 2003, litar 
ungdomarna på sina vänner och sin bank men ungdomarna litar inte på massmedia eller 
regeringen. Tilliten till vårt militära försvar är relativt god och respondenterna var 
övervägande positiva. Trots att ungdomarna inte litade på massmedia var det ändå media som 
kom högt på rangordningen vad de ville jobba med. Eftersom ungdomarna anses vara 
individuella kollektivister kan det bli svårt att hitta ett kollektiv sätt att möta dem på. Här 
måste FM acceptera individen och betona sammanhanget och kamratskapen.  
 
Samtidigt som arbetet ger allt mindre mening i livet handlar en del av ungdomarnas vuxenbild 
om arbete (även hälsa, familj och vänner). Här kan FM satsa på en flexibilitet och därmed 
stödja fritids- och familjeorienterade måsten. Arbetsplatsen i sig ska ge goda förutsättningar 
till social gemenskap och trygghet. Här menar Kairos Future att FM har förutsättningar att 
tillfredsställa de ungas behov av trygghet, social gemenskap, spänning, alternativa 
karriärvägar samt en bred utbildning som grundar för olika yrken senare i livet, till exempel 
inom organisation och ledarskap. Då utbildning och kön gav olika arbetsvärderingar kan FM 
kommunicera till ungdomar på olika sätt. Kultur, nöjen och idrott står högst upp på listan. 
Eftersom män med yrkesförberedande utbildning vill arbeta med något inom IT eller 
elektronik (militär återfinns på andra plats), kan FM nå dessa män genom att kommunicera 
faktiskt innehåll (högteknologi och kul teknik).143  
 
4.2.3 DDB – Better Ideas Better Results144  
DDB menar att FM har ett kunskaps- och attitydproblem. För befolkningen som helhet är 
glappet mellan de som har grundläggande förtroende för FM (85 %) mot dem som tror att FM 
kan lösa sina uppgifter (30 %) hela 50 procent. Detta förklaras med att Sveriges befolkning 
vet att FM har förändrats men befolkningen tror fortfarande att de står i Lappland och väntar 
på ryssen. Ungdomarna vet att FM finns men de tror inte att FM bedriver någon vettig 
verksamhet som rör dem. Ungdomarna är i allt större utsträckning inne på att rätta känslan 
måste finnas. Därför söker ungdomarna bara information om arbetsgivare som verkar 
                                                 
141 Kairos Future, 6/2-06, Faktorer med avgörande betydelse för FM:s attraktionskraft 
142 DUMV: Ungdomsstudien Dagens Unga Morgondagens Vuxna 
143 Kairos Future, 6/2-06, Faktorer med avgörande betydelse för FM:s attraktionskraft 
144 DDB & Co. is a specialist corporate and business-to- business agency, with expertise in advertising, PR, 
corporate events and publishing. 
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intressanta. Här kan man se att image och attityd blir allt viktigare för FM. I 
Rekryteringscentrums tjejkampanj var intresset 40 % men bara 1-2 % lämplighetsprövade till 
mönstring. DDB menar att gapet mellan kunskap och beteende innebär att FM måste förändra 
tjejers attityd till lumpen och försvaret.145 
  
Vägen till handling går normalt sett från kunskap till attityd för att nå beteende. Vid 
rekrytering måste trappan bli annorlunda. Kunskapen måste komma i andra hand eftersom 
man först känslomässigt måste nå fram till mottagaren för att kunna bli valbar. Attityd-
kunskap-beteende. Sändaren är bara valbar av mottagaren. Det finns inte något som säger att 
man tar steget och fattar beslut. Det enda man med säkerhet kan säga är att det inte spelar 
någon roll hur mycket kunskap man delar med sig av så länge attityden är fel. I analysen 
lyfter man även fram risken att bygga informationsberg som i sig kommer att bidra till att 
organisationen känns mer svårtillgänglig.146 
 
FM måste ta kommandot över den externa bilden av sig själva. FM har för det mesta intagit 
en sändarroll där FM varit noga med att information ska vara så korrekt och riktig som 
möjligt. Istället bör FM utgå från mottagaren men inte glömma att ha rätt position. Agera 
istället för reagera och kommunicera sånt som når fram till och tar tag i mottagaren. 
Positionen är den bild organisationen önskar att marknaden har av varumärket. Om 
varumärket är laddat med en position kommer detta ha positiva effekter på alla områden. FM 
måste hitta en gemensam grund som blickar framåt och visar var organisationen siktar. Det 
strategiska receptet skulle kunna vara: ”Kompetens för säkerhet i en ny tid”. Andra områden 
att arbeta vidare inom är att FM inte kan utesluta 50 % av kunskapsreserven, ”blandat är bäst” 
eller ”ett jämställt system är ett modernt system”. Kan FM arbeta långsiktigt med dessa 
områden för att på sikt förändra attityden kommer man uppnå trovärdighet.147 
 
4.2.4 Centrum för Marknadsanalys - CMA 
Ungdomar och i synnerhet ungdomar med invandrarbakgrund tycker det är viktigt att ha 
kunskap i försvarsfrågor. En majoritet anser att deras kunskaper är bristfälliga. Test visar att 
kunskaperna är mycket bristfälliga. Skolan är viktig som informationskälla för lumpen, 
särskilt för invandrarungdomar.148  
 
4.2.5 Utländska studier 
I en rapport som redovisar erfarenheter från utländska sociologiska studier och analyser står 
det att det i framtiden finns en risk för distans mellan FM och det civila samhället. De 
exempel som ges är kopplat till de länder som har valt att gå över till en yrkesarmé. Man 
pratar om ett glapp som beror på tre saker. Det civila samhället har inget intresse av FM 
eftersom färre kommer i kontakt med försvaret. FM politiseras vilket ökar avståndet till de 
civila värderingarna. Slutligen så har den förändrade säkerhetsmiljön efter det kalla kriget 
ökat distansen. Franska opinionsmätningar har visat att stödet för försvaret är 81 % men det är 
bara 42 % som skulle vara stolta om deras barn tog anställning där.149   
 
I Holland och Belgien, som gått över från värnplikts- till yrkesarmé, har man genomfört flera 
analyser för att ta reda på vilka orsaker som gör att länderna har drabbats av 
                                                 
145 DDB, 11/2-04Utkast 1 – Situationsanalys för FM:s attraktionskraft på rekryteringsmarknaden, sid 2 
146 Ibid, sid 3 
147 Ibid, sid 3 
148 CMA – Centrum för Marknadsanalys AB, april 2005, Attitydundersökning – Ungdomars kunskaper I 
försvarsfrågor, sid 2 
149 Weibull Alise, 2005, Utmaningar inom Europas försvarsmakter, Elanders Gotab AB, Vällingby, sid 20-22 
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rekryteringsproblem. Problemen uppstod efter en tid när överskottet efter nedläggningar 
försvann och vågen av intresse för kontraktsställning lagt sig. Även kvalitén på kompetent 
personal ifrågasattes eftersom de fanns brist på specialister. Några förutsägelser om dagens 
unga har inte heller visat sig stämma. Faktorer som rörlighet i arbetslivet, acceptans för 
kortare anställningar och röra på sig geografiskt har efter belgiska studier visat sig vara helt 
felaktiga. Istället menar man att FM kan få problem med att få ungdomar att genomföra 
internationell tjänstgöring eftersom det inte lockar dem alls. De är inte intresserade av korta 
anställningar, bortavaro och oregelbundna arbetstider. 150 I Holland har det visat sig att i 
lågkonjunktur ökar intresset för försvaret (2002) men på grund av försvarets omstrukturering 
och personalreducering har intresset minskat drastiskt och Holland har än en gång problem 
med rekrytering (2005). Allmänheten känner inget förtroende för en arbetsgivare som både 
omorganiserar och skär ner verksamheten på en gång.151   
 
4.3 Kännetecken för dagens ungdomar 
 
4.3.1 80-talisterna kommer 
Kairos Future har förutom boken ”Me We Generation” skrivit ”80-talisterna kommer”. I 
denna bok beskrivs ungdomar i 20-årsåldern som kommer att finnas i centrala 
beslutspositioner efter år 2010. Över 10 000 ungdomar födda på 70- och 80-talet har fått svara 
på frågor som behandlar bland annat utbildnings- och yrkesliv.152 Just tiden kring 2010 
beskrivs som kritisk eftersom det är då som 40-talisterna kommer att lämna arbetsmarknaden 
och lämna plats för nya generationer. Här måste man även ta med i beräkningen de 600 000 
nya medarbetare som kommer att behövas i den offentliga sektorn de närmaste 10 åren. 153 
Allt färre måste försörja fler samtidigt som globaliseringen ökar och sju av tio ungdomar kan 
tänka sig att arbeta utomlands under minst tre år.154 
 
I sina resultat har Kairos Future fått fram att 70- och 80-talisternas värderingar155 i arbetslivet 
och syn på arbete inte stämmer överens med dagens rådande värderingar. Kairos Future 
menar att ungdomars beteende blir alltmer en produkt av ungdomarnas individuella 
värderingar. Från att ha gått från en gemensam värdegrund och världsåskådning finns det i 
dag en tendens till att förorda det individuella.156 De grundläggande värderingarna bär 
individen oftast med sig genom livet. Det är endast vid extrema förhållanden, som personliga 
tragedier eller krig som dessa ändras. De ytliga värderingarna däremot (trender, attityder och 
åsikter) är lättare att påverka. Eftersom det första intrycket och upplevelsen hos en individ har 
störst betydelse vid formandet av värderingar, vanligtvis upp till 20-25-årsåldern, är det svårt 
att därefter försöka ändra en individs värderingar.157  
 

                                                 
150 Weibull Alise, 2005, Utmaningar inom Europas försvarsmakter, Elanders Gotab AB, Vällingby, 57-59 
151 Ibid, sid 61 
152 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 8 
153 Ibid, sid 46 
154 Ibid, sid 29-30 
155 Definition av värderingar (utdrag ur boken 80-talisterna kommer, sid 16): kan sägas vara djupt liggande 
övertygelser, tolkningsmönster och förhållningssätt som är relativt bestående över tiden. På samhälls- eller 
gruppnivå iakttar vi ofta dessa värderingar som det kulturella kitt av outtalade föreställningar som är en nations 
eller organisations själ. 
156 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 11 
157 Ibid, sid 18 
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I dagens teknik- och kunskapssamhälle har det blivit högaktuellt för företagen att rekrytera 
rätt kompetens. Redan nu upplever arbetsgivarna att det finns en bristvara bland unga 
välutbildade människor. På sikt kan det innebära att dagens ungdomar får förmån att välja 
arbetsgivare och inte tvärt om. För arbetsgivaren handlar det mycket om att hitta dessa 
ungdomar och få dem att stanna i företaget.158 Samtidigt är inställningen hos ungdomarna att 
arbetsgivaren ska göra allt för dem och själva uppfyller ungdomarna bara sin del av avtalet.159 
Här pekar Kairos Future samtidigt på att utbildning blir en allt viktigare faktor med krav på 
högskoleutbildning på befattningar som egentligen inte kräver det. Arbetsgivare söker 
personer med kompetensöverskott så att de kan bli användbara inför framtida utmaningar.160 
 
I boken beskrivs ungdomar vara mindre materialistiska än tidigare och att de mer fokuserar på 
relationer, upplevelser som ger en mer personlig tillfredsställelse. Ungdomarna beskrivs som 
självständiga och tar avstånd från kollektiva lösningar och förmodat absoluta sanningar. 
Vidare anses ungdomarna ha en stark tilltro till den egna förmågan och eftersom de är såväl 
rastlösa som rörliga drar de vidare om de blir uttråkade. Sammanfattningsvis kan varje person 
ses som unik och det finns därför ingen tydlig majoritet att referera till.161 I detta hänseende 
blir det lättare att förstå vikten av marknadsföring. Här handlar det om att skräddarsydda 
budskap för att nå de personer man är ute efter att rekrytera.162 
 
I undersökningen som behandlar sistaårselever på gymnasiet kan man läsa att eleverna har en 
stark tro på den egna framtiden. När eleverna är klara med skolan vill de i prioritetsordning 
flytta till annan ort, ströjobba före vidare studier och resa runt några år. Eleverna ser inte 
Sverige som en gräns utan betraktar världen ur ett globalt perspektiv och många av eleverna 
drömmer om att arbeta utomlands. Självständig, fri och oberoende är inledningsvis viktiga 
egenskaper där det på kort sikt är viktigast att umgås med vänner, vara frisk och i god form 
samt ha bra utbildning. Efter hand övergår dessa prioriteringar till att istället skapa en familj, 
ha pengar och intressant arbete. Ungdomarna söker utbildningar som ska ge bäst möjligheter 
för den framtida arbetsmarknaden samtidigt som de strävar efter personlig utveckling. 
Utbildningen tenderar att bli generell eftersom ungdomarna vill hålla alla dörrar öppna.163 Här 
ser man även en trend att vuxenlivet skjuts upp.164 I boken har författarna gjort en 
sammanställning (figur 6) som visar ungdomars uppfattning om vad som är viktigt i 
arbetslivet: Högst upp på listan om framtida jobb återfinns showbiz, kultur, media och sport 
som följs av design och formgivning för att på tredje plats återfinna yrken inom service, 
mänskliga relationer och tjänster165  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
158 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 7 
159 Ibid, sid 11 
160 Ibid, sid 32 
161 Ibid, sid 19 
162 Ibid, sid 30 
163 Ibid, sid 47-52 
164 Ibid, sid 66 
165 Ibid, sid 55-56 
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Figur 6: Ungdomars uppfattning om vad som är viktigt i arbetslivet (Kairos Future, 2002, sid 55) 
 
I boken om 80-talisterna beskrivs fyra arbetskraftstyper (figur 7).166 Legoknekten prioriterar 
belöningar, frihet, avancemang och resor utomlands medan volontären söker egen utveckling, 
meningsfullhet och självständighet. Arbetstagaren vill ha belöning i form av säker anställning 
och lön medan att arbeta tillsammans med andra i en trygg miljö intresserar medarbetaren 
mest. Fördelningen bland de fyra arbetskraftstyperna är ganska jämn även om man kan se en 
liten majoritet av legoknektar bland dagens ungdomar. Det skiljer sig däremot bland kvinnor 
och män i förhållande till deras studiebakgrund bland dessa typer. Män med 
studieförberedande bakgrund återfinns mest bland legoknektar medan studieförberedande 
kvinnor finns i fältet volontärer. Bland män med yrkesförberedande utbildning återfinns de i 
fältet arbetstagare medan kvinnor med yrkesförberedande utbildning finns i fältet 
medarbetare.167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: De fyra arbetskraftstyperna (Kairos Future, 2002, sid 56) 

                                                 
166 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 56-57 
167 Ibid, sid 57-59 
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I undersökningen har författarna även tittat på vilka krav som ungdomarna ställer på den 
framtida arbetsgivaren. Rent generellt så är förnyelse och variation viktigt för dagens 
ungdomar, samtidigt som tristess upplevs som värre än stress. Kraven som ställs handlar om 
att arbetsgivaren har en bra personalpolicy, har tydliga visioner och värderingar och tar sitt 
samhällsansvar. Det handlar inte om att vara nystartad, världsledande eller väletablerad, vilket 
anses vara oviktigt bland den undersökta gruppen.168  
 
Hur bör företaget således rekrytera och behålla morgondagens arbetskraft? I boken pekar man 
på faktorer som generösa erbjudanden och förmåga att väcka intresse. Arbetsgivaren måste 
bättra på sitt varumärke för att attrahera ungdomarna och försöka erbjuda både en engagerad 
och trygg miljö att verka i. En arbetsgivare måste kunna påvisa att arbetsuppgifterna är såväl 
intressanta som meningsfulla samtidigt som arbetstagaren omges av trevliga arbetskamrater 
och gemenskap. Viktiga faktorer är även en sund arbetsmiljö, medbestämmande, inflytande 
och anställningstrygghet. Kan arbetsgivaren dessutom erbjuda upplevelser som tidigare varit 
ouppnåeliga för arbetstagaren kan företaget konkurrera med andra företag om arbetskraften.169  
 
Arbetsgivaren måste i detta hänseende vara konsekvent och värderingsdriven. Arbetsgivaren 
har inte råd att vara anonym och ansiktslös. En arbetsgivare måste ha en tydlig vision med 
tydliga värderingar. Arbetsgivaren måste skapa en unik samhörighet mellan varje anställd 
som inte erbjuds någon annanstans för att kunna rekrytera de som företaget vill ha. Företaget 
måste ha en ståndpunkt och leva som de lär. Företaget måste kunna definiera vilka 
värderingar de står för. I detta ligger även utmaningen i ledarskapet. I boken beskriver man att 
ledaren måste ha en förmåga att navigera (läsa omvärlden och medarbetarna), inspirera (skapa 
uppslutning kring värderingar, visioner och strategier) och möjliggöra (förverkliga strategier 
och bidra till att komma i visionens riktning). Här trycker författarna på förmågan att 
kommunicera och skapa en gemensam och allmän förståelse för verksamheten.170 
 
4.3.2 Me We Generation 
Arbetet måste vara kul. Sen begynnelsen av 90-talet har det viktigaste för ungdomar, i valet 
av arbete, bestått av relationer, arbetets innehåll, kollegor, stimulerande uppgifter och bra 
arbetsklimat. Vidare så skriver man i boken att dagens unga kvinnor vill uppnå inre harmoni 
och bibehålla höga familjevärden. Bland unga män på landsbygden och mindre städer finns en 
mer föråldrad syn på värderingar kring arbetet. De är mer bundna till traditionella värderingar 
och här finns en risk att de drabbas av framtida arbetslöshet.171 
 
Att rekrytera ungdomar kommer att bli en utmaning. Ungdomarna kan vara svåra att nå men 
ännu svårare att behålla. Det handlar i huvudsak om att försöka erbjuda ungdomarna 
erfarenheter kring en utvecklande och rolig arbetsmiljö. Eftersom ungdomarna har en vilja att 
se sig om i världen konkurrerar arbetsgivaren både såväl andra nationella som internationella 
arbetsgivare.172 I boken beskrivs olika typer av ungdomar där man delar in dem i legosoldater, 
volontärer, löntagare och medarbetare, vilket redan beskrivits i kapitlet 80-talisterna kommer. 
Ungdomar finns i hela spektrat och drivs antingen av säkerhet eller av frihet, där män är mer 
attraherade av belöningar och kvinnor är mer plikttrogna.  

                                                 
168 Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002, 80-talisterna kommer, Om kollektiva egoister, självuppoffrande 
livsnjutare och andra ungdomar, Bulls tryckeri Halmstad, sid 60-61 
169 Ibid, sid 110-111 
170 Ibid, sid 114-117 
171 Lindgren, Lüthi, Fürth, 28/10-05, The Me We Generation - what business and politics must know about the 
next generation, printed by Fälth & Hässler, Värnamo, sid 109-110 
172 Ibid, sid 112 
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Arbetsgivaren har fem utmaningar i företagets ambition att rekrytera ungdomar. Den första 
utmaningen handlar om möjligheten att skapa en positiv dragningskraft genom att få arbetet 
att verka roligt, intressant och utmanande för den personliga utvecklingen samtidigt som det 
uppfattas som stimulerande där man har bra arbetskamrater. Den andra utmaningen handlar 
om att kunna möta omöjliga förväntningar och kulturella olikheter. Svårigheten kan bestå av 
att möta behovet av snabb utveckling och befordran. Den tredje utmaningen handlar om 
ungdomars behov av handledning och pådrivande ledare. De söker relationer och vill inte 
fastna i ett nät där deras utveckling stannar av. Förhandling är den fjärde utmaningen. Här 
beskrivs ungdomar att ha en tendens till att se på arbetet ur ett marknadsperspektiv där allt är 
förhandlingsbart. Slutligen så är den femte utmaningen intern säkerhet och de upplösande 
gränserna mellan ”min” och ”din”.173  
 
I boken Me We Generation beskriver författarna att det inte går att prata med ungdomar som 
en grupp. Eftersom ungdomarna inte har valt att tillhöra någon grupp innebär det att de med 
största sannolikhet inte kommer att lyssna till vad som sägs.174 Svenska ungdomar vill ta 
ledigt från studierna för att under några år ha tillfälliga jobb eller resa.175 Inom 
marknadsföring så har ungdomarna förtroende för dem som verkar mena vad de säger och är 
levande, hängiven och definitivt inte artificiell. Ungdomarna söker någon som lever upp till 
förväntningarna och tar dem på allvar och dessutom är villig att föra dialog med dem.176 
 
4.3.3 Tidningen Vägvalet 
De traditionella branscherna lockar inte ungdomar lika mycket som tidigare. Dagens 19-
åringar föredrar upplevelsebranscherna där första platsen upptas av media, reklam och 
marknadsföring. På andra plats återfinns konst, musik och mode. På tredje plats återfinns 
yrken inom data och IT och på fjärde plats handel och försäljning. På femte plats återfinns 
hotell, turism och restaurang. I botten är skogs- och lantbruksarbeten på sista plats, medan 
arbeten inom kommunal och statlig verksamhet återfinns på femte plats på bottenlistan.177 
 
4.4 Sammanfattning 
 
Empirin innehåller fakta om FM:s ungdomskommunikation och om ungdomar mer generellt. 
FM har sett vilka brister de har i sin ungdomskommunikation och har därför startat en process 
för ungdomskommunikation för att åtgärda dessa brister. Flera undersökningsföretag har 
genomfört motsvarande undersökningar, om ungdomars inställning till och kunskap om FM. 
Rent generellt så är undersökningarna samstämmiga. De pekar på brister hos FM och att FM 
inte kommunicerar sitt budskap till allmänheten på ett effektivt sätt.   
 
Identitet och image är begrepp som flertalet undersökningar belyser vikten av och även att 
FM måste identifiera sina intressenter för att veta vilka man ska kommunicera med. Kopplat 
mot ungdomsstudierna är dessa begrepp också viktiga. Ungdomar väljer ett företag med starkt 
varumärke när de väljer vilket företag de är intresserade av. I empirin beskrivs kopplingen 
mellan varumärke, identitet, image och profil. Resultaten visar att FM i detta sammanhang 

                                                 
173 Lindgren, Lüthi, Fürth, 28/10-05, The Me We Generation - what business and politics must know about the 
next generation, printed by Fälth & Hässler, Värnamo, sid 153-155 
174 Ibid, sid 40 
175 Ibid, sid 111 
176 Ibid, sid 152-153 
177 Greycells communication ab, mars-april 2006, Vägvalet - Tidningen om utbildning och karriär, sid 8 
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inget har något starkt varumärke. FM försöker därför skapa en transparens i organisationen så 
att människor kan se vad FM står för. 
 
5  ANALYS/DISKUSSION 
 
Analys- och diskussionskapitlet inleds med att övergripande redovisa för hur jag gått tillväga 
för att svara på frågorna. Därefter kommer uppsatsens delfrågor att behandlas var för sig. 
Under varje delfråga förs en diskussion kring frågeställningen. Vidare besvaras huvudfrågan 
för att sedan presentera en egen illustration av FM:s ungdomskommunikation. Slutligen 
lämnas förslag till ny forskning och jag ger mina egna reflektioner kring det valda ämnet.  
 
5.1 Inledning 
 
Delfråga ett (5.2) kan vid första anblicken tyckas vara enkel att svara på men FM är inne i en 
brytpunkt. Hur FM tidigare har arbetat med sin ungdomskommunikation och hur de kommer 
att arbeta är det vägskäl FM befinner sig vid. Jag svarar därför kort på hur FM har arbetat för 
att sedan utveckla svaret kring hur de vill arbeta. Delfråga två (5.3) är om möjligt ännu 
svårare att svara på eftersom FM ännu inte har genomfört det man vill åstadkomma med sin 
ungdomskommunikation. Ett enkelt svar skulle kunna vara att, ja FM avser att tillämpa teorin 
men det går ännu inte att se resultatet av tillämpningen. Därför kan det utifrån huvudfrågan bli 
svårt att ge förslag på hur FM ska kunna arbeta med ungdomskommunikation för att 
möjliggöra ett framtida rekryteringsunderlag mot internationell tjänst, när det ännu inte 
funnits möjlighet att utvärdera det FM planerat att införa.  
 
5.2 Hur arbetar FM med ungdomskommunikation i dag? 
 
5.2.1 Analys 
RekryC beskriver den bild som FM hittills visat upp för ungdomar. Informationen har 
förmedlats bland annat via boken Lumpen, diverse reklamkampanjer i tidningar och på TV, 
olika aktiviteter och mässor landet runt samt Försvarsmaktsidor på Internet. Det har även 
funnits skolinformatörer som åkt runt i skolorna och berättat vad FM gör. Skolinformatörerna 
har inte medvetet fått göra reklam för FM. De har istället berättat vilka uppgifter FM har och 
varför Sverige genomför insatser utomlands. RekryC arbetar med metoden AIDA för att 
attrahera ungdomar. RekryC arbetar också med begreppen associations- och attraktionskraft.  
 
FM instämmer i den interna konflikt som tidigare präglat arbetsfördelningen för att attrahera 
ungdomar. HKV Info och RekryC har haft olika uppfattning om hur kommunikationen med 
ungdomar ska ske. Nu har FM insett behovet och fördelarna med en sammanhållen 
kommunikation och C PROD föreslås därför som huvudman. Förslag till process för 
ungdomskommunikation täcker in de områden FM anser sig behöva utveckla för att ha 
framgång med sin kommunikation. Redan nu har FM påbörjat arbetet med att på ett bättre sätt 
kommunicera sin värdegrund. FM inser att kunskapsnivån måste höjas för att skapa 
förutsättningar för rekrytering. Under 2006 har RekryC också fått medel att arbeta med, som 
är riktat mot upplysning om internationell tjänst. Det finns även förslag på att arbeta bort 
ordet ”Lumpen” som är ett sätt att förändra ungdomars förlegade uppfattning om värnplikten. 
 
Nu försöker FM få den externa kommunikationen att bli kommunicerad istället för 
informerad. Intressenter skall identifieras och skolan är en av arenorna FM måste utveckla sin 
kommunikation mot. Budskapet ska vara övergripande och sammanhållen och får inte spreta 
för mycket. Här menar FM att de måste ta egna kontakter och initiativ. Fördelar och risker 
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med internationell tjänst måste redovisas på ett öppet och ärligt sätt. FM vill skapa en 
transparens i organisationen. FM har även insett betydelsen av muntlig information. Både för 
att förklara vad lumpen innebär men framförallt för att öka kunskapen för den internationella 
tjänsten. Vidare ser FM behovet av att kommunicera med de intressenter som negativt kan 
påverka ungdomarna att söka internationell tjänst. FM vill även satsa mer resurser på att 
attrahera kvinnor som kanske inte tror att de klarar av den internationella tjänsten.  
 
FM vill lägga större kraft på olika generella aktiviteter och för skolungdomar ser man en 
stegring i utvecklingen av kunskap och engagemang. Högstadieelever får ta del av reklam och 
evenemang medan gymnasieeleverna erbjuds mer prova-på aktiviteter. En skolsamordnare 
ska tas fram som aktivt arbetar för att satsa på 16-åringarna. FM föreslår även en utökning av 
mönstringsdagarna (från en till två) för att få bättre kvalitet. Slutligen så föreslår FM en 
samordningsgrupp som ska ansvara för implementering, vidmakthållande, utveckling och 
uppföljning av ungdomskommunikation. 
 
5.2.2 Diskussion 
Den arbetsgrupp som tagit fram ”Förslag till process för ungdomskommunikation” har bestått 
av representanter från funktioner inom och utom FM. Den politiska konflikt som tidigare 
funnits inom FM verkar vara på väg att försvinna. Rekommendationen om en gemensam hatt 
för ungdomskommunikation skulle säkert snabba på processen ytterligare. De åtgärder som 
föreslås håller FM på eller kommer att införa.  
 
HKV Info har varit mer intresserad av att informera och RekryC har inte haft möjlighet att 
arbeta med rekrytering mot den internationella arenan. Därför har FM kanske inte kunnat 
använda de resultat som de fått fram på rätt sätt. FM har glömt bort att kommunicera och 
istället har de skapat informationsberg som fått FM att verka svårtillgänglig. Vad har gjort att 
FM har behövt tänka om? FM kanske har blivit medveten om att man måste ta hjälp av de 
teorier som Palm skriver om i sina punkter beträffande kommunikationsvetenskap. Samtidigt 
har förändringarna inom FM tvingat fram behovet av kommunikation för att förändra 
samhällets bild av FM. 
 
I en tid när FM genomför stora förändringar samtidigt som de måste driva den dagliga 
verksamheten är det inte en lätt uppgift att hålla alla bollar i luften. Knappa resurser och ont 
om tid, innebär en risk för att man inte hinner arbeta igenom varje del på ett tillfredsställande 
sätt. Har FM reagerat för sent eller snurrar omvärlden för fort? Säkert är det en kombination 
av båda.  
 
5.3 Hur tillämpar FM kommunikationsbegreppen i sin ungdomskommunikation? 
 
5.3.1 Analys 
Finns kompetensen och kunskapen inom FM om hur man ska bedriva sin 
ungdomskommunikation och vilka teorier som styr? Mina undersökningar tyder på att den 
finns och att den personal som arbetar med ungdomskommunikation är medvetna om den 
egna organisationens styrkor och svagheter. Som exempel så använder sig RekryC redan i dag 
av AIDA som Palm rekommenderar. FM har även insett vikten av personlig kommunikation 
och har därför föreslagit utökade åtgärder inom detta område. Eftersom FM precis har startat 
sin process för ungdomskommunikation är det svårt att i nuläget utvärdera alla föreslagna 
åtgärder.  
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En brist för FM har varit att de tidigare inte verkar ha arbetat med de verktyg som teorierna 
har kunnat förse dem med. Som exempel kan nämnas Holmströms modell för 
kommunikationsprocess (sid 12) där hon pekar på betydelsen av återkoppling. FM skulle här 
med hjälp av Holmströms modell försöka öka kunskap och engagemang genom att analysera 
vilket budskap man vill nå ut med, vilken bild FM vill visa upp och vilket/vilka media som är 
lämpligast. Om FM ska lyckas med att attrahera ungdomar till att söka internationell tjänst, 
måste man skapa sig en bild av ungdomarnas tidigare erfarenheter och de personliga, sociala, 
kulturella och psykologiska faktorer som påverkar beslutsprocessen. Det innebär att FM 
måste ta reda på det som ungdomar vill ha och förväntar sig, så att de kan utveckla dessa 
områden i kommunikationsprocessen. Är FM medveten om vilka brister man har, kan FM 
bemöta dessa på ett tidigare stadium och effektivare sätt. Här är det särskilt viktigt att den bild 
som FM visar upp överensstämmer med verkligheten för att inte tappa förtroendet. Eftersom 
FM inte tidigare haft en samordnad ungdomskommunikation kan det därför ha varit svårt att 
återkoppla verksamheten på ett effektivt sätt.  
 
De problem som FM verkar ha haft i sin ungdomskommunikation visar att FM tidigare 
kanske inte har haft tillräcklig kunskap, behov eller kraft att utveckla sin 
ungdomskommunikation. Satsningen på personlig kommunikation har möjligtvis varit för 
bristfällig då FM endast haft 20 skolinformatörer totalt ute på skolarenan. I stort sett så pekar 
de undersökningar som jag tagit del av på att ungdomar inte tar till sig den information de får 
om FM. Det saknas kunskap om FM i allmänhet och internationell tjänst i synnerhet. 
Kommunikationen måste tillfredsställa ungdomarnas behov och skapa förväntningar så att de 
blir attraherade av FM. En större satsning på personlig kommunikation, gärna 
upplevelsebaserad, i en miljö där ungdomarna finns, skapar förutsättningar så att FM kan nå 
ut med sitt budskap. Når FM ut med sitt budskap blir de också valbara hos ungdomarna, vilket 
innebär att FM måste utveckla stegen attityd-kunskap-beteende. Därför har man från FM 
tryckt extra på vikten av att finnas tillgänglig på skol-, fritids- och familjearenan där 
ungdomar finns, för att kunna nå ut med sitt budskap.  
 
Vad är det då för bild FM visar upp? Ungdomar uppfattar FM som sträng, hierarkisk och 
auktoritär, samma egenskaper som de tar avstånd från. Istället måste FM trycka mer på 
kamratskap, trygghet och upplevelser för att nå ut till ungdomarna, vilket också RekryC 
försöker göra i arbetet med den kommunikativa kärnan. FM:s identitet och ungdomars 
uppfattning om FM, d.v.s.  image, är olika. Här måste FM satsa mer på känslan av tillhörighet 
i sin identitet för att på så sätt stärka varumärket. Målet är att få identitet och image att 
sammanfalla för att lyckas med kommunikationen och detta har FM insett. Mossberg skriver 
också att människans starka känslor för produkten måste inkluderas för att möjliggöra ett högt 
engagemang. Utan engagemang fattar ungdomar inte beslut. DDB skriver att FM 
känslomässigt måste nå fram för att bli valbar hos ungdomarna. Är beslutet dessutom viktigt 
och förenat med risker att fatta fel beslut, granskas informationsinnehållet noga och den 
personliga involveringen är hög. Här handlar det om att vädja till mottagarens värden om 
medmänsklighet och osjälviskhet. FM har här påpekat vikten av att inte undanhålla 
information utan att informera om såväl fördelar som risker. Själva vädjandet skriver FM 
mycket lite om. 
 
5.3.2 Diskussion 
Det tar tid att ta sig igenom processen kännedom-kunskap-förståelse-attityd-handling, i 
synnerhet när det gäller ett komplext ämne som ungdomskommunikation. Den tidiga delen av 
ungdomskommunikationen är fokuserad på att skapa kännedom och kunskap om försvars- 
och säkerhetspolitik i stort, inte att få ungdomarna att fatta beslut om huruvida de vill göra 
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internationell tjänst eller inte. För att få dem att kunna ta ställning till detta lite senare måste 
FM börja med att bygga den grundläggande kännedomen och kunskapen i ett tidigare skede. 
Vad FM då kanske saknar eller har brist på, med tanke på bemanning av insatsförband mot 
2008 och framåt, är tid. Det mesta upplevs som det skulle ha varit gjort i går och denna 
tidspress kan innebära en risk för att FM misslyckas med målsättningen att utveckla FM:s 
ungdomskommunikation. 
  
Andra kritiska faktorer som kan uppstå förutom tiden är plötsliga förluster vid internationella 
insatser och att man inte lyckas ändra ungdomars värderingar och attityder till FM. Till sist 
ligger ändå beslutet hos ungdomar och hos de intressenter som i sin tur försöker påverka 
ungdomarna. Alla faktorer hänger ihop och påverkar varandra. Försvarsmakten bör därför 
vara noga med att ta hjälpa av de teorier som finns och särskilt de risker som kan uppstå i 
praktiken. Det är särskilt viktigt nu eftersom FM ännu inte har implementerat hela sin process 
för ungdomskommunikation. 
 
Att bygga upp ungdomars kunskap måste få ta tid. FM:s förändring med mer internationell 
prägel och i stort sett en ny huvuduppgift och doktrin tar tid att kommunicera. Denna 
förändring har lett till att Sverige ska klara av sin nya roll i EU- och FN-sammanhang. Rollen 
kan vara som fredsframtvingare i MOOTW. Denna typ av konflikt kräver både ny värdegrund 
och nya ideal. För att då ha en beredskap för svåra förluster, måste FM även ha inarbetat en 
förståelse i samhället till varför det är så viktigt att Sverige deltar i internationella insatser, för 
att kunna möta en negativ reaktion. Eftersom politikerna inte klarar av att föra ut detta 
budskap måste FM ta sitt ansvar och göra det istället. Ökar FM kunskapen kan de på sikt 
ändra attityden till FM. 
 
Varumärket kan utgöra hela skillnaden för vilken identitet FM väljer att visa upp. När hela 
FM håller på att ändra inriktning, en inriktning som är svår och komplex och som många har 
mycket liten kunskap om, är det viktigt att satsa både på kommunikation som talar om vad 
man gör och kommunikation som syftar mer till att skapa positiva attityder. En stor risk är att 
all kommunikation drunknar i ett informationsflöde, både från FM men även från andra 
aktörer som konkurrerar om ungdomars uppmärksamhet. Innan FM börjar med 
kunskapskampanjen måste de ha klart för sig vad ungdomar förväntar sig och hur de upplever 
det som FM har att erbjuda. Utifrån den informationen kan FM sedan arbeta med 
specifikationer som utvecklar tjänsten. I Holmströms modell är budskapet och val av media 
avgörande för om sändaren når framgång med sin kommunikation. Här får utvärderingen av 
FM process för ungdomskommunikation visa om FM har satsat tillräckligt på personlig 
kommunikation, eftersom det visat sig ge bäst resultat då räckdjupet blir större.  
 
Sammanfattning av delfrågor 
Nu har uppsatsen kommit fram till analys- och diskussion av huvudfrågan. Huvudfrågan ska 
ge svar på hur FM skulle kunna arbeta med ungdomskommunikation för att möjliggöra ett 
framtida rekryteringsunderlag mot internationell tjänst. FM har redan analyserat vilka brister 
man har och arbetar med att vidta åtgärder. Kritiska faktorer är framförallt tiden, men även att 
vända skutan (ändra värderingar och attityder) och att ha en beredskap för plötsliga förluster. 
Attraktionen kanske inte upplevs som tillräcklig av ungdomarna. Andra arbetsgivare är minst 
lika duktiga som FM på att locka ungdomar till sin verksamhet. Mångfalden bland ungdomar 
och inställningen hos anhöriga innebär problem för FM att nå ut med ett budskap. Klarar FM 
av detta? Att rikta sig till fler ungdomar, vara lyhörd för intressenternas behov samtidigt som 
de ska skapa en ensad bild av FM? Går det över huvud taget att besvara huvudfrågan utifrån 
dessa förutsättningar?  
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5.4 Kommunicera för att rekrytera! 
 
5.4.1 Analys 
Palm anger några orsaker till den svaga kopplingen mellan praktik och teori inom 
kommunikationsvetenskap. Tvivlet på verkningsgrad är en orsak. En annan orsak är den 
tidsbrist som en organisation ofta befinner sig i, vilket innebär att organisationen inte hinner 
sätta sig in i den forskning som finns eller så kan det bara vara en aktion för att visa 
handlingskraft. Slutligen så menar Palm att kompetensen i organisationen om relevant 
forskning ofta saknas. Forskning specifikt kring ungdomskommunikation är begränsad. 
Studier av ungdomar har skett separat (t ex Kairos Future) och i teorikapitlet finns det endast 
några exempel som direkt fokuserar på ungdomar och hur man kommunicerar med dem.   
 
Rent generellt så måste all kommunikation uppfylla olika kriterier oavsett målgrupp. Palm 
nämner även corporate advertising som ska förbättra en myndighetens anseende för att 
underlätta vid rekrytering. Viktigt är också att övertyga mottagaren om varför någonting sker 
och hur det sker. För att kunna ta plats i mottagarens medvetande måste företaget ha en image 
som passar mottagaren för att lyckas med sin kommunikation. Samtidigt måste mottagarens 
föreställningsvärld förändras om ett företag vill ha framgång i sin övertalningsstrategi. Palm 
nämner AIDA som ett effektivt instrument. Han pekar också på vikten av den personliga 
kontakten som har störst genomslag i kampanjer. Enligt Palm så bör företaget låta mottagaren 
komma i kontakt med andra som lyckas genomföra sina beslut så att mottagaren själva förstår 
att de också kan genomföra sitt beslut.  
 
Även Echeverri och Edström lyfter fram den personliga försäljningen och att den ger störst 
räckdjup. Här menar Mossberg att det är information som sprids av människor i samma ålder, 
med motsvarande bakgrund och liknande intressen som målgruppen som är extra viktig. 
Holmströms kommunikationsprocess beskriver hur ett företag kan öka kunskap och 
engagemang för att få ett önskat resultat. Särskilt viktigt är mediernas olika effektivitet och 
betydelsen av respons för att utvärdera de åtgärder ett företag har vidtagit.  
 
Palm menar att ungdomarna ofta har en negativ bild av sändaren om denne är en myndighet. 
Han lämnar förslag på åtgärder för att komma tillrätta med det. Ett förslag är att låta någon 
annan företräda myndigheten genom att använda en förebild som är attraktiv hos ungdomarna. 
Eftersom ungdomarna bland annat beskrivs som mindre materialistiska och mer fokusera på 
relationer och upplevelser samtidigt som de är mer självständiga menar Kairos Future att det 
budskap ett företag vill nå ut med måste skräddarsys om företaget ska lyckas med sin 
rekrytering. Det stämmer överens med Mossbergs beskrivelse av människans behov att söka 
emotionell nytta och att man fokuserar på en känsla av glädje, välbehag och spänning.  
 
I teorin pratar man om tendensen att vi söker alltfler upplevelser som ger oss större värde och 
en större tillfredsställelse, samt att det kollektiva inte längre står i fokus. Detta rimmar väl 
med beskrivningen av dagens ungdomar och är områden som FM i någon form skulle kunna 
utveckla. Vilken strategi som är bäst avgörs av vilken typ av organisation det är, hur välkänd 
den är, vilken image varumärket har eller om organisationen har ett rykte som är naggat i 
kanten. Varumärket kan vara hela skillnaden, vilken profil FM försöker skapa. I Holmströms 
modell är budskapet och val av media avgörande för om en organisation når framgång med 
sin kommunikation. Här skulle FM se om det inte är lämpligt att satsa ännu mer på personlig 
kommunikation, då det visat sig ge bäst resultat eftersom räckdjupet blir större.  
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 674/6:1  
Mj Liselotte Holm 2006-06-07   
ChP 04-06  Sid 45 (52)  
För att lyckas med att ändra värderingar och attityder måste det finnas en naturlig stegring 
(kännedom-kunskap-förståelse-attityd-handling). Här måste förutsättningar för att identitet 
och image kan närma sig varandra samverka. Dessa begrepp som är så viktiga för varumärket 
som helhet måste få utrymme att sätta sig i ungdomars medvetande genom en kännedom och 
kunskapsuppbyggnad. Varumärket tar lång tid att bygga upp men det kan snabbt raseras. En 
stor risk är att all kommunikation drunknar i ett informationsflöde, både från FM men även 
från andra aktörer som konkurrerar om ungdomars uppmärksamhet.  
 
För att nå framgång med FM ungdomskommunikation är FM beroende av att komma in på 
skolarenan i större utsträckning än vad FM gör i dag. Det är där som ungdomarna har uttryckt 
önskemål om att de vill få information om FM. Det är samtidigt den enskilt största plats där 
FM kan möta ungdomar. FM har ingen möjlighet att få samma genomslag på exempelvis 
mässor eftersom FM inte når tillräckligt många eller via reklam där FM inte når ungdomar på 
djupet. Hos ungdomar som aktivt söker sig till Försvarsmaktsdagar, Internet och andra platser 
där FM har verksamhet finns det redan ett intresse om FM. Visst måste dessa verksamheter 
även i fortsättningen utvecklas men det är den första kontakten, Attention (AIDA), som är den 
enskilt viktigaste. Eftersom konkurrensen om ungdomars intresse är stort och samhället har ett 
informationsöverskott, är risken stor att FM:s kampanjer drunknar i all annan information. 
Kan FM då skapa förutsättningar för att utveckla den personliga kommunikationen på 
skolarenan bör det finnas en större möjlighet till att FM kan nå fler ungdomar med olika 
bakgrund. Här måste FM ta hänsyn till bland annat de kulturella faktorerna. Ungdomar 
identifierar sig ofta med och vill gärna ta efter de inflytelserika personer som återfinns på 
skolarenan. 
 
På skolarenan kan FM utveckla olika koncept för att möta den mångfald som finns bland 
ungdomarna. FM måste anpassa sitt budskap så att de skapar förutsättningar för att attrahera 
såväl legoknektar som volontärer. Därför räcker det inte med dagens 20 skolinformatörer för 
att nå ut till ungdomarna. FM bör öka antalet skolinformatörer och även se över vilken 
bakgrund skolinformatörerna ska ha. Här räcker det inte att ha genomfört värnplikten utan det 
måste kombineras med ungdomar som även genomfört internationell tjänst. 
Skolinformationen bör dessutom inte rikta sig till för stora grupper då fördelarna med den 
personliga kommunikationen riskerar att försvinna. Olika typer av grupparbeten är en form att 
arbeta utifrån och kan vara ett komplement till den övergripande informationen.  
 
5.4.2 Diskussion 
Om FM vill visa handlingskraft och agera snabbt istället för att ta hjälp av de teorier som 
finns och arbeta långsiktigt, kan problemet bli att FM inte lyckas utveckla förståelsen hos 
ungdomarna. Forskningsresultat pekar på att det tar tid att ändra värderingar och attityder. 
FM:s ungdomskommunikation har beskrivit i delprocesserna vad de vill åstadkomma i varje 
moment. Går FM ut så hårt som skrivelsen antyder, är risken med projektet att FM inte är 
medvetna om vilka problem som kan uppstå. Ofta misslyckas man i praktiken med att följa 
den naturliga stegringen. De delprocesser som FM tagit fram måste analyseras noga och det 
måste få ta tid att öka kunskapsnivån innan FM kan gå vidare till nästa steg. Även om några 
av punkterna borde ha gjorts i går, får FM inte ta för stor del av kakan på en gång. Några 
kritiska framgångsfaktorer för att lyckas attrahera ungdomar att söka sig till FM kan vara:  
 

• Ungdomars önskemål (att få göra det man vill göra) kontra FM:s behov att rekrytera. 
Här måste FM ändra ungdomars attityder och värderingar så att de uppfattar FM som 
en intressant arbetsgivare. Här är skolarenan en viktig plats att finnas på för FM.  
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• Intressenter. Det är minst lika viktigt att få intressenten att acceptera att deras barn, 
kompis eller pojk-/flickvän vill söka internationell tjänst, som att lyckas med att få 
ungdomar att söka sig till FM. Här kan FM satsa på personlig kommunikation och ta 
hjälp av ungdomar som tjänstgjort internationellt. 

• Konkurrens. På arbetsmarknaden 2010 förväntar sig många ett arbetsöverskott. FM 
måste lyckas, i konkurrens med andra arbetsgivare (både på den nationella och 
internationella arenan), med att rekrytera ungdomar till sin verksamhet. Även 
ungdomars önskemål om civil utbildning och att resa utgör en konkurrenssituation för 
FM som kan leda till att de har problem med rekrytering. Kommer FM in på 
skolarenan och kan etablera en kontakt tidigt kan FM få ett försprång mot 
konkurrenterna. 

• De tidigare erfarenheterna av FM påverkar ungdomars förväntningar. Ett starkt 
varumärke och en entydig sammanhållen kommunikation skapar förutsättningar för att 
ändra ungdomarnas erfarenheter. Via skolan kan FM:s tidigare bild hos ungdomar 
ändras och därmed skapas förutsättningar för en förändring av varumärket. 

 
Jag tror att ett framtida problem kan bli att ungdomarna inte vill låsa upp sig under den period 
som FM önskar. Med en tredje termin, beredskap och eventuell insats kan perioden upplevas 
alltför lång. Nordic Battle Group kommer att sättas upp under 2008. Till det förbandet är det 
många som söker och intresset är stort. Ser man istället mot arbetsmarknaden 2008 och framåt 
kan det bli svårare att rekrytera personal till insatsförbanden. Dels måste ungdomarna binda 
upp sig för en längre tid (tre terminer, beredskap och insats) men då kan behovet av personal 
vara som mest kritiskt på grund av pensioneringen av ett stort antal 40-talister. Att ta en 
tillfällig kontraktsanställning under en period i livet för att prova på utlandstjänst rimmar ju 
väl med ungdomarnas ovilja att fatta långsiktiga beslut. Det är inget beslut för livet, utan för 
stunden. Få av ungdomarna tänker sig en långsiktig karriär inom FM. Antingen för att de 
tycker att en framtid inom FM verkar osäker, eller för att de helt enkelt inte är redo att ta 
några långsiktiga beslut.  
 
Skolarenan är enligt min uppfattning den enskilt viktigaste platsen för FM att nå ut till 
ungdomar. Där kan FM med personlig kommunikation direkt bemöta ungdomarna och svara 
på deras frågor. I kapitel 4.1.1 säger FM att man ska flytta fokus från lärare och elever till 
högre instanser (rektorer, skolpolitiker m fl). Jag tror inte det är rätt väg gå. Visst är det viktigt 
att långsiktigt försöka påverka även de högre instanserna men FM kan för den skull inte flytta 
fokus från eleverna. På skolarenan kommer FM inte åt de intressenter som i sin tur försöker 
påverka ungdomarna (föräldrar och pojk-/flickvän). Därför kommer jag avslutningsvis, 
genom en illustration av FM:s ungdomskommunikation, att resonera kring FM möjligheter att 
förändra intressenterna inställning till internationell tjänst. Här är det viktigt att FM är 
medveten om den påverkan som sker i den miljön som ungdomar vistas i dagligen. 
 
5.4.3 Illustration av FM:s ungdomskommunikation 
Med teorin som grund vill jag genom denna illustration (figur 8) försöka tydliggöra 
problematiken kring kommunikation och FM:s förmåga att attrahera ungdomar till att söka 
internationell tjänst. Begrepp som identitet, image, profil, och integrerad kommunikation är 
redan definierade i teorikapitlet. Jag ska istället lyfta fram de filter (hinder och svårigheter) 
som det är nödvändigt att FM tränger igenom för att lyckas med sin kommunikation.  
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Figur 8: Illustration av FM:s ungdomskommunikation 
 
Filter 1  
Image är det kunskapsmässiga utgångsläget hos ungdomarna om FM. Den integrerade 
kommunikationen måste vara ett samspel mellan den interaktiva och externa 
kommunikationen så att dessa två går ut med en ensad bild av det budskap FM försöker nå ut 
med. I det här fallet handlar det om att öka kunskapen hos ungdomar om FM. På sikt innebär 
det att öka ungdomarnas engagemang till att söka sig till FM för att kunna bemanna 
insatsförbanden.  
 
Rätt budskap måste väljas i ett flertal media för att nå ut till ungdomarna. Det måste finnas tid 
till återkoppling för att förändra det som inte har gått bra. Den dialogskapande 
kommunikationen öga mot öga är viktigast. Resultaten visar tydligt att det viktigaste för 
ungdomarna är att få prata med någon ”som kan berätta hur det är” och som man kan få 
ställa frågor till. Informationsmaterial i broschyrer, tidningar, annonskampanjer ger inte den 
känslan. Svårigheten ligger i att identifiera tillräckligt många personer som är inflytelserika 
för ungdomar i skolåldern och dessutom försöka få dessa personer att marknadsföra FM.  
 
För att kunna skapa mening måste det finnas en tydlig bild av målet. Lika viktigt är tron på 
den egna kompetensen för att klara uppgiften. Här måste värnplikten lyftas fram som något 
spännande och lärorikt. Egenskaper som social träning och unik ledarskapsutbildning måste 
göras attraktiva och att man ges möjlighet att träffa nya människor. Syftet med värnplikten 
måste framstå som klart och tydligt, för genom mening och syfte bidrar man till engagemang. 
Kunskapen bidrar således till att öka förståelsen för den verksamhet som bedrivs.  
 
Information är inget självändamål och är definitivt inte alltid av godo. All publicitet är inte 
god publicitet. Visst bidrar det till att få upp FM på agendan och i folks medvetande, men på 
det stora hela taget stjälper det mer än hjälper. En felaktig bild skadar varumärket, och det tar 
lång tid att bygga upp ett varumärke, men kort tid att rasera det. I analysen och diskussion av 
huvudfrågan har jag därför kommit fram till att skolarenan är den plats som FM måste 
fokusera på. Det är eleverna som är i centrum och det är mot eleverna som FM måste utveckla 
den personliga kommunikationen.  
 
 
 

FILTER 2 - Intressenter 

Integrerad kommunikation 
(Samspel interaktiv och extern)  

Identitet  
Det som FM är 

Profil  
Hur FM önskar att ungdomarna 

uppfattar dem 
HANDLING 

Image – Hur ungdomar uppfattar FM 
Kunskap, engagemang och mening 
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Filter 2  
Ungdomarnas relation till föräldrar, vänner och pojk-/flickvän påverkar dem att fatta beslut 
om att söka sig till FM. Här måste FM logiskt förklara för intressenterna om vikten av att 
bemanna insatsförbanden. Att övertyga handlar om att man i en dialog med varandra 
förändrar en ståndpunkt. Om det finns ett engagemang hos den intresserade att gå till handling 
bör det även finnas en hög personlig involvering hos intressenten. Särskilt om den uppfattade 
risken upplevs som hög. Här måste FM övertyga intressenten om varför Sverige deltar i 
internationella insatser (öka kunskap i form av sak- och känsloargument). En åtgärd för att 
svara på frågorna varför och vad är det paket (broschyr och film) som FM skickar ut i närtid 
till anhöriga.  
 
Även om FM lyckas med att öka kunskapen och förståelsen för verksamheten mot 
intressenterna, kan det ändå inte vara tillräckligt för att de ska ställa sig positiva till att deras 
barn, vän, pojk-/flickvän åker iväg. Då kan en lösning vara att intressenterna kommer i 
kontakt med andra som befunnit sig i samma situation. Dessa ”ambassadörer” kan på ett 
personligt sätt berätta att riskerna med att åka utomlands inte är obefintliga men väldigt små. 
Personen som kommer hem från en mission är istället fylld av nya erfarenheter och har 
utvecklats under tiden. Lika viktigt är det att berätta om erfarenheterna hemma. Vilket stöd 
som FM kan ge de anhöriga under den tid som de varit kvar hemma i Sverige. Har FM 
framgång med denna kommunikation, kan det medföra en större förutsättning att FM lyckas 
med att övertyga familjen/vännen så att de i sin tur är positivt inställda och stödjer beslutet. 
Det personliga mötet når mycket längre än den breda reklamen och bör därför vara ett av de 
områden som FM bör prioritera.  
 
5.5 Behov av fortsatt forskning  
 
Under arbetets gång har det funnits delar som jag gärna velat utveckla, men som på grund av 
tid- och utrymmesbrist inte har fått plats. Framförallt har jag tagit del av några utländska 
studier, där militära försvar i andra länder har haft liknande problematik som den svenska FM. 
En djupare jämförelse med de utländska studierna vore intressant att granska. Det finns redan 
påbörjade samarbeten mellan nationer, så underlag bör finnas i tillräckligt stor omfattning.  
 
Eftersom FM:s nya ungdomskommunikation är i startblocket, skulle det vara intressant att 
genomföra en ny undersökning om något år för att se om och hur ungdomars värderingar och 
attityder förändrats. En utvärdering av de genomförda aktiviteterna för att se om FM har 
lyckats med återkoppling och förhindra att det uppstår gap mellan företaget och kunden. 
 
Slutligen så pratar man om en trend bland ungdomar. I enkätsvar under 2005 har 
ungdomarnas intresse av officersrollen minskat till förmån för att söka internationell tjänst. 
Om detta är sant, vilka konsekvenser kan det få för FM på sikt? I dag pratar man också om en 
åldersstigen personalpuckel som FM vill få bort. Om FM inte lyckas med att rekrytera nya 
människor till organisationen är risken för kvalitets- och kompetensbrist stor inom FM. Det 
skulle vara intressant att studera FM rekrytering av officerare närmare för att se vilka problem 
som FM måste ta hänsyn till framöver.   
 
5.6 Egna reflektioner  
 
Jag har inte presenterat några revolutionerande fakta, utan uppsatsen är mer att se som ett 
underlag som lyfter fram betydelsen av vetenskap och olika teorier. Som kommunikatör bör 
man använda den verktygslåda som finns. Som jag nämnde i kapitel 3.4 (validitet och 
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reliabilitet) blev jag glad över all den empiri som bara ”ramlade” över mig när jag från första 
början oroade mig för att inte hitta mycket material alls. Det har ju även haft sina nackdelar. 
Det största problemet har varit att FM redan lämnat förslag på process för 
ungdomskommunikation men ännu inte hunnit införa processen. Därför blir det svårt att 
lämna förslag på förbättringar men samtidigt blir det omöjligt att utvärdera FM process av 
samma anledning. Man kan beskriva det som att uppsatsen befinner sig i orkanens öga. Den 
inledande stormen har passerat och nu är det ”bara” att vänta på att orkanen bedarrar. 
 
En reflektion är att skolinformationen 2006, verkar vara lika bristfällig på en majoritet av 
skolorna som under 1985. På 20 år har det inte hänt särskilt mycket och därför är det nu extra 
intressant att se om FM kommer att lyckas med sin ungdomskommunikation. Under Kalla 
krigets dagar behövde FM inte marknadsföra sig själva på samma sätt som i dag. Nu, i och 
med FM:s förändring och med ett färre antal som mönstrar ska det bli intressant att följa FM:s 
förmåga om de lyckas med sin kommunikation att rekrytera ungdomar till att tjänstgöra 
internationellt.   
 
Avslutningsvis vill jag bara nämna den kritik som redan kommit fram efter det att FM precis 
startat sin kunskapskampanj. I Expressen den 5 maj uttalar sig professor HC Eriksson mycket 
kritiskt om FM nya militärkampanj. Han menar att FM och ÖB lyssnat för mycket på 
kommunikationsstylister och att budskapet inte är anpassat för de människor som inte brukar 
gå på Spy bar. Vidare menar professor Eriksson att många människor redan förstår att 
världskartan ändrats och att försvarets roll också förändrats. Han anser att FM kastat bort sina 
pengar och tror därför att FM riskerar att misslyckas med sin annonskampanj.178  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178 Ölander Micke, 5/5-06, Reklamkriget - Professor till attack mot nya militärkampanjen, Expressen, sid 33 
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