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Hjältar i Försvarsmakten, finns de?  
Hur kan de användas i den interna marknadsföringen? 
 
Alla har vi någon eller några förebilder eller hjältar som vi starkt uppskattar och försöker att efterlikna i
vår roll som chef, ledare, lärare och medarbetare. Vilka metoder använder FM ledning idag i sin interna
marknadsföring för att motivera personalen till att genomföra verksamhet med rätt kvalitet? Skulle det gå
att använda organisationens hjältar bättre för att förstärka de traditionella marknadsföringsmetoderna? Jag
såg en möjlighet att kunna använda medarbetarnas förebilder eller hjältar mer i den interna
marknadsföringen, särskilt vid förändringar i organisationsstruktur eller metod. Studien byggde på att
samla in data som tillsammans med FM plattform för kommunikation analyserades mot valda teorier. Data
insamlingen började med en enkätundersökning som efterföljdes av samtalsintervjuer.  
 
Studien har visat på att det finns begränsningar för att använda hjältar i den interna marknadsföringen,
jantelagen anses vara den främsta källan. Medarbetarna har, trots begränsningen, sett en möjlighet att
hjältar kan utnyttjas bättre i den interna marknadsföringen. Medarbetarna påverkas av våra hjältar och inte
allt för sällan följer de sin hjälte istället för sin chef. Undersökningen har visat på att det finns en
underutnyttjad potential i användandet av hjältars egenskap att ändra på attityder och inställningar hos
medarbetarna. Hjältarna kan användas mer aktivt av FM:s ledning i den interna marknadsföringen. 

 
För att överföra ett budskap och kunna ändra på attityder är det personliga mötet mellan chef och
medarbetare viktigt. Tydliga budskap och uppgifter samt chefsbesök är viktiga redskap för att erhålla en
god intern marknadsföring. Undersökningen har visat på att hjältar bör användas mer aktivt i
kommunikationen med organisationen, t.ex. i media vid aktuella frågor som FM vill förmedla ut eller som
kommentator i vissa sammanhang.  
 
Undersökningen har vidare visat på att FM bör arbeta mer planlagt och strukturerat med sina hjältars
symbolvärden. FM behöver av den anledningen se över befordringsberedningen mot nivå 3 och högre för
att tyngre väga in individens karisma och möjlighet att påverka attityder på medarbetarna. Utöver
befordran visade studien på att hjältar kan användas mer aktivt genom att placera dem i befattningar där de
har en stor påverkan på ett stort antal medarbetare. 
 
Nyckelord: Hjälte, förebild, intern marknadsföring, intern kommunikation, attitydförändring, chefsbesök 
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ABSTRACT 
 
Heroes in the Armed Forces, do they exist? 
How can they be used in the internal marketing? 
 
In order to operate an organisation with quality, internal marketing is of essence. The 
goal with internal marketing is to make the employees to deliver services of customer 
satisfaction. I saw an opportunity to use employee’s role models or heroes much more 
in internal marketing, especially when working with reorganizations or changes of 
methods. Data was gathered which together with the Armed Forces platform for 
communication was analysed compared to chosen theories. The gathering of data 
began with a survey and was followed up by interviews. The study indicates that there 
are limitations to using heroes in the internal marketing, “jantelagen”1 is commonly 
believed to be the primmer reason. Employees have identified, despite the limitation, 
an opportunity to make better use of heroes in internal marketing. Employees are 
affected by our heroes and will much more willingly follow a hero than a manager. 
The survey shows that there is a less used potential in using features of heroes in order 
to change attitudes and mindsets of employees. The Armed Forces management in 
internal marketing can use heroes more actively. In order to transmit a message and 
make changes to attitudes, the personal meeting between manager and employee is 
important. Clear messages and assignments as well as manager visibility are important 
tools to create good internal marketing. The survey has shown that heroes should be 
used more actively in the communication with the organization, ae in media when 
conveying Armed forces information or when commenting certain issues. The survey 
has also proven that the Armed Forces should work more scheduled and structured 
with the symbolic worth of heroes. The Armed Forces therefore needs to look over the 
promotion planning to level three and higher in order to assert the charisma of an 
individual and its’ possibility to affect attitudes on employees. Besides promotions, the 
survey showed that heroes could be more actively used by placing them in roles where 
they can make an impact on a larger amount of employees. 
 
 
Keywords: Hero, role model, internal marketing, internal communication, 
changes of attitude, manager visibility. 

                                                 
1 “Jantelagen” - Swedish concept for “you are just a speck in this world and mean nothing more 
than anybody else”. 
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1 Inledning 

1.1  Inledning 
Jag bestämde mig tidigt för att skriva min C-uppsats inom ämnet kommunikation 
eller intern marknadsföring. Mitt intresse för detta har jag fått då jag under flera år 
sett att projekt och omorganiseringar i Försvarsmakten (FM) ofta har haft problem 
att nå de uppsatta målen. Jag ser kommunikationen mellan ledning och 
medarbetare som en av flera orsaker till ovan nämnda problem. Ett annat tecken på 
att denna kommunikation inte är helt bra är de medlemsundersökningar som 
Officersförbundet låtit Sifo göra med jämna mellanrum. I en av dessa (Boklund 
2002) från 2002 visar resultat att förtroendet för ÖB och Försvarsmaktens ledning 
fortsätter att sjunka och var nere på 22 %. I ett tidigt skede i uppsatsen hade jag ett 
samtal med Helena Reinhagen, Högkvarteret (HKV) Informationsavdelning. Vi 
diskuterade då mina tänkbara frågeställningar. Vårt samtal kretsade kring ”FM 
Plattform för kommunikation” (Försvarsmakten 2002). En central slutsats i 
plattformen är att förbandscheferna har en nyckelroll för kommunikationen mellan 
ledningen och medarbetarna. Till en början diskuterade vi en möjlig frågeställning, 
”Hur får vi förbandscheferna i FM att bli bättre kommunikatörer?”. Utifrån denna 
frågeställning diskuterade vi effektiv kommunikation t.ex. genom informella 
nätverk. Den effektiva kommunikationen behövs för att effektivt kunna genomföra 
förändringar av metoder och arbetssätt eller vid förändringar av 
organisationsstrukturen. När ledningar nyttjar dessa informella nätverk för 
informationsspridning och attitydförändringar gäller det att hitta de personer som 
starkt påverkar medarbetarna i organisationen. De är dessa personer, förebilderna 
eller hjältarna, som denna uppsats kommer att behandla.  

1.2  Problematisering 
Alla har vi någon eller några förebilder eller hjältar som vi starkt uppskattar och 
försöker att efterlikna i vår roll som chef, ledare, lärare och medarbetare. Hur ser 
dom ut? Har alla sin hjälte i FM? Definitionen av en hjälte (Malmström, 1991) är 
en tapper person, en förebild eller en idol. Min bild av en hjälte överrensstämmer 
med detta, men jag vill lägga till ett karaktärsdrag som tydliggör hjälten. Det är att 
personen har ett extra förtroendekapital hos andra människor. Enligt Jon 
Andersson (2003) är ”en bra ledare med förtroende, de som visar på handling”. 
Ibland kan det vara svårt att särskilja på en hjälte och en karismatisk person. 
Många idag tycker generellt att karisma är en viktig del hos en ledare (Björkman 
2003). Vad är då karisma? Enligt tidiga teoretiker inom området, som t.ex. Weber 
(Lundquist 1987), är en karismatisk person en naturlig ledare som är utrustad med 
kroppsliga eller andliga gåvor som betraktas som övernaturliga. Idag är den 
definitionen inte giltig längre i det vardagliga talet. Den i dag gällande definitionen 
av karisma är nådegåva (gudomlig), personlig utstrålning1. I folkmun är betydelsen 
personlig utstrålning den mest vedertagna. Ordet karismatisk, definieras idag som 
”en så kallad ledargestalt”. En hjälte i FM kan vara en person som fått sin 
hjältestatus genom tjänstgöring stridande befattningar (”krigshjälte”) eller genom 
fredsbefattningar (”fredshjälte”). Gerry Larsson (2003) menar att ”grundläggande 
förtroende i vardagen är grunden för förtroende i kris”. Med detta menar han att det 
inte räcker att vara en ”krigshjälte” för att få det extra förtroendet som en hjälte 

                                                 
1 Bonniers svenska ordbok 1994 
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behöver i den mera vardagliga tjänsten hemma. För att kunna genomföra 
verksamhet med rätt kvalitet i en organisation är hanteringen av intern 
marknadsföring av central betydelse. Med intern marknadsföring kan ledningen få 
goda effekter både in i organisationen och utanför den. Det mest tydliga är dock att 
motivera och engagera personalen i den egna organisationen. Målet med intern 
marknadsföring är att skapa goda relationer mellan personal och ledning, som i sin 
tur ska leda till goda relationer mellan personal och kunder. Därigenom fås de 
anställda att prestera tjänster som kunden är nöjd med. Jag ser en möjlighet att 
kunna använda medarbetarnas förebilder eller hjältar mer i den interna 
marknadsföringen. 
 
En hjälte kan finnas i vår närmaste organisation, men också utanför den, någon 
annanstans i FM. Om hjälten finns utanför vår närmaste organisation i FM, har han 
eller hon då en större påverkan på oss än våra chefer och medarbetare i 
linjeorganisationen har? Om det är på det viset, kan det finnas en möjlighet att öka 
effekten av den interna marknadsföringen inom FM. En springande punkt är då att 
identifiera vilka dessa individer är som medarbetarna lyssnar lite mer till.  
 
Eliter och opinionsbildare besitter ofta en stor förmåga att bestämma och påtvinga 
andra de innebörder och myter som definierar identitet, åsikter och värderingar 
(Bolman, Deal 1997). Dessa eliter och opinionsledare kan i många fall vara hjältar 
med stort genomslag hos medarbetarna. Vilka metoder använder FM ledning i sin 
interna marknadsföring? Skulle det gå att använda organisationens hjältar för att 
förstärka de traditionella marknadsföringsmetoderna? Känner FM ledning 
överhuvudtaget till vilka som är medarbetarnas hjältar? Om de är kända, hur 
används de dom i den interna marknadsföringen? En annan intressant aspekt kan 
vara om Försvarsmaktens organisationskultur begränsar eller underlättar för att 
använda hjältarna i den interna marknadsföringen. Det kan tex. vara så att 
”jantelagen” begränsar. 

1.3  Problemställning 
Uppsatsens rubrik lyder; hur kan hjältar användas i den interna marknadsföringen? 
För att kunna undersöka detta har jag utifrån följande frågeställningar. 
 
1 Hjältar i Försvarsmakten, finns de? 
− Vilka är de och var finns de? 
− Vad finns det för gemensamma drag hos dem? 
− Hur använder Försvarsmakten hjältar som kommunikatörer och attitydskapare? 
− Hur påverkas Försvarsmakten medarbetare av hjältarna? 
 
2 Hur använder Försvarsmakten hjältar i den interna marknadsföringen? 
− Finns det begränsningar för användandet av hjältar i den interna 

marknadsföringen? 
− Hur kan FM bättre använda sina hjältar i den interna marknadsföringen? 
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1.4  Syfte 
Syftet med studien är att titta på hur FM kan använda hjältar i den 
interna marknadsföringen. Studien kommer; 

− att ge exempel på vilka Försvarsmaktens hjältar är 
− att sammanställa medarbetarnas syn på Försvarsmaktens hjältar  
− att undersöka hur Försvarsmakten använder hjältar i den interna 

marknadsföringen 
− att föreslå utveckling för hur Försvarsmakten kan nyttja sina hjältar i den 

interna marknadsföringen. 

1.5  Avgränsningar 
− Jag kommer inte att titta på kulturella skillnader mellan de gamla 

försvarsgrenarna. 
− Jag kommer inte att undersöka varför en del av respondenterna inte har 

angivit en hjälte. 
− Jag kommer inte att titta på hjältar som finns utanför FM. 
− Civilanställdas syn på hjältar kommer inte att belysas i studien.  
− Jag kommer inte att studera den negativa effekten som en stark karismatisk 

person kan utgöra på individer. 

1.6  Antaganden  
För den generelle officeren inom FM innebär befordringsberedningen både 
befordringsberedning och chefsberedning, dvs befordran till nivå 3 och högre. 

1.7 Definitioner 

Karisma 
Ursprungligen2 (grek. cha´risma 'nådegåva', 'skänk', av chari´zomai 'visa ynnest 
eller välvilja', 'villfara', 'göra till viljes', av cha´ris 'behag', 'nåd', 'gunst', 'välvilja'), 
personlig utstrålning. Termen infördes i sociologin av Max Weber för att beteckna 
sådana egenskaper och kvaliteter hos en person som påverkar andra människor och 
leder till en speciell form av social auktoritet. Karismatiskt ledarskap är traditionellt 
baserat på att ledaren antas stå i förbindelse med en högre instans eller princip. Det 
karismatiska ledarskapet är knutet till individen och därför inte lika stabilt som 
institutionaliserade auktoritetsformer. Historiskt: Sedan 1960-talet; av eng. 
charisma med samma bet.; av grek. kharisma ”nådegåva eller gunst” 
 
Idag är det en stark personlig utstrålning som ger förmåga att leda andra 
människor3. 

Karismatisk 
En person4 som har stark personlig utstrålning och därmed förmåga att fascinera 
och påverka andra människor. Huruvida en person är karismatisk eller ej, ligger i 
betraktarens ögon (Björkman 2003). 
                                                 

2 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=221896&i_word=karisma 
3 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O204286&i_word=karisma 
4 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O204288&i_word=karisma 
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Opinionsledare  
En individ5 som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar nya idéer 
från massmedier samt från andra opinionsledare till gruppens medlemmar. Termen 
används inom opinions- och innovationsforskning 

Förebild6  
En positiv värdering av en person, efterföljansvärt exempel, duktig elev som gärna 
hölls fram som förebild. 

Hjälte 
Enligt Nationalencyklopedin är en hjälte7 en person som gjort någon mycket tapper 
eller avgörande insats och därför åtnjuter beundran: Nationalencyklopedin 
exemplifierar detta med; hjältedyrkan, hjältedöd, hjältegloria, hjältesaga, 
folkhjälte, frihetshjälte och krigshjälte. En annan betydelse enligt 
Nationalencyklopedin är en person som är föremål för beundran. 
 
Enligt Bonniers svenska ordbok (Malmström, 1991) är en hjälte en tapper person, 
en förebild eller en idol. 
 
För att kunna angripa frågeställningen har jag valt att göra en egen definition på en 
hjälte baserat på främst Bonniers, Nationalencyklopedin och Prof Torsten 
Björkman.  
 
Min definition av en hjälte är; en person som har ett extra förtroendekapital hos 
medarbetare genom att vara både en karismatisk person och en förebild. Att vara 
karismatisk innebär att ha en personlig utstrålning. Genom sin hjältestatus får dessa 
personer oss medarbetare att dels acceptera förändringar och dels bli mer 
motiverade i vårt arbete. 

Jantelagen 
Tendens, en hos ett kollektiv att nedvärdera den som i något avseende lyckats bättre 
än de övriga, ”du ska inte tro att du är något” (Malmström 1991). 

Kompetens nivåer8 
• Nivå G =samtliga generalsgrader 
• Nivå 1=Överste (Öv) / Kommendör (Kmd) 
• Nivå 2=Överstelöjtnant (Övlt)/ kommendörkapten(Kk) med särskild 

tjänsteställning (mst) 
• Nivå 3=Överstelöjtnant / kommendörkapten och Major (Mj) / Örlogskapten 

(Örlkn) med genomgånget chefsprogram på FHS 
• Nivå 4=Major (Mj) / Örlogskapten (Örlkn) 
• Nivå 5=Kapten (Kn) 
• Nivå 6=Löjtnant (Lt) och Fänrik (Fk) 

                                                 
5 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276332&i_word=opinionsledare 
6 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O161263&i_word=f%f6rebild 
7 Nationalencyklopedin 2003-11-27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O182939&i_word=hj%e4lte 
8 Handbok för personaltjänst Försvarsmakten, Stockholm 1997  
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Befordringsberedning9 
Inom FM finns befordringsberedningar för prövning av befordran mot nivå 3,2 och 
1. 

Chefsberedning10 
Chefsberedningen syftar till att ge; 
• Överbefälhavaren råd om vilka överstar/kommendörer och högr som bör bli 

föremål för befordran 
• underlag för revidering av bemanningsplanen för chefer på nivå G och 1 
• underlag för revidering av utbildningsplanen för chefer på nivå G och 1 
• underlag för inriktning i policyfrågor för chefer på nivå G och 1. 

1.8 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning. Syftar till att dels ge läsaren en introduktion till 
uppsatsen och dels att redogöra för frågeställningen. Kapitlet 
innehåller problemställning och syfte samt avslutas med 
uppsatsens struktur. 

Kapitel 2 Den teoretiska studien. Går igenom de teorier som är 
kopplade till uppsatsens frågeställningar.  

Kapitel 3 Metod. Här redogörs för de vetenskapliga utgångspunkterna 
samt studiens upplägg och val av arbetssätt. Den empiriska 
studiens metod beskrivs i detalj här.  

Kapitel 4 FM plattform för kommunikation. Här redogörs för 
huvuddragen i dokumentet. 

Kapitel 5 Resultat enkät. Undersökningens resultat redovisas. De 
enklare frågeställningarna besvaras till del här. Data från 
utsorteringen av Chp återfinns som en bilaga 2.  

Kapitel 6 Resultat intervjuer. Intervjuerna redovisas fråga för fråga 
dels som en sammanställning av mig och dels med citat. Även 
här besvaras en del av de enklare frågeställningarna. 

Kapitel 7 Analys. Resultatet från den empiriska studien, enkäten och 
intervjuerna, analyseras mot de valda teorierna och 
plattformen. Studiens huvudfråga besvaras här. 

Kapitel 8 Diskussion. I detta kapitel ger författaren sin egen syn på 
huvudfrågan och kopplar dessa till teorierna. Metodproblem i 
undersökningen redovisas här. Kapitlet innehåller även 
förslag på fortsatt forskning inom området samt ett slutord. 

 

                                                 
9  Ibid 
10 Ibid 
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2 Teori 

2.1 Allmänt 
Intern marknadsföring utgör grunden för de teoretiska resonemangen i min 
uppsats. Intern marknadsföring är lite grand av en brygga mellan organisationslära 
och ren marknadsföringslära. Med intern marknadsföring sätts medarbetaren i 
centrum och skapar därigenom mer motiverade medarbetare. Detta i sin tur ger 
positiva effekter både inåt och utåt i organisationen. Interna mål uppnås snabbare 
och bättre. Yttre mål mot en kund nås snabbare och bättre. (Frisk U 2003) 
 
Inom området hjältar, föredömen finns det relativt lite litteratur skriven i Sverige. 
Det beror på att på den svenska kulturen som tabubelägger identifierandet och 
användandet av hjältar. I USA används hjältar betydligt mer (Björkman 2004). När 
det däremot gäller organisation, kommunikation och intern marknadsföring finns 
det ett stort antal böcker och uppsatser skrivna inom området, både av svenska och 
utländska författare. Oftast är dessa skrivna utifrån företag och civila 
organisationer och inte utifrån ett militärt hierarkiskt perspektiv.  
 
En central del i den interna marknadsföringen är kommunikation och särskilt den 
interna kommunikationen. En annan central del är organisations struktur. En tredje 
central del är symbolvärdet. För att skapa lite ordning och reda bland de teoretiska 
begreppen kommer jag här nedan att gå igenom dem. Som en avslutning kommer 
jag att beskriva utvecklingstendenserna inom området. 

2.2  Den gränslösa organisationen 
Ashkenas skriver i Den gränslösa organisationen (1997) om en organisationsmodell 
som har framkommit då omgivning och förutsättningar ständigt förändras i en allt 
snabbare takt. Huvudtemat i modellen är att organisationer måste förändras 
snabbare. För att klara det måste organisationen skapa bättre förutsättningar för 
förändringar. Detta nås bla av minskad byråkrati och insikten av att alla kan komma 
med värdefulla bidrag. En organisation har ett antal gränser och hinder för att 
erhålla denna förändring. De fyra viktigaste gränserna är enligt författaren; lodräta, 
vågräta, externa och geografiska. De lodräta gränserna representeras av nivåerna i 
en organisation. Hierarkiska organisationer har tydliga lodräta gränser med distinkta 
rollfördelningar och makten koncentrerad till organisationens övre delar. 
Hierarkiska gränser karaktäriseras av titlar, befattningar och förmåner. (Ashkenas 
1997)  
 
Ashkenas belyser den militära hierarkin som det mest klassiska exemplet på lodräta 
gränser. Gränslösa organisationer fäster inte så stor vikt vid vilka befogenheter och 
vilken befattning en person har, utan fäster vikten vid vem som har användbara 
idéer. En total upplösning av de lodräta gränserna kan emellertid leda till en kaotisk 
situation, men genom att företag lär sig att luckra upp sina hierarkier får de 
engagerade personalstyrkor som fattar bättre och snabbare beslut. (Ashkenas 1997) 
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2.3  Intern kommunikation  
Till att börja med vill jag beskriva information och kommunikation. Många tror 
idag att kommunikation är ett nytt namn på det som tidigare kallades information. 
Detta är inte sant. Information är överföringen av ett budskap från en sändare till en 
mottagare. Informationen är innehållet som utbyts i kommunikationsprocessen 
(Larsson 2001). 
 
Kommunikation är en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan en sändare och en 
mottagare. (Larsson, 2002) Kommunikation kan beskrivas som processen för 
människors kontakt med varandra. Tidigare bestod denna process enbart av 
sändare och mottagare. Idag består processen mer av aktivt deltagande. 
Kommunikation är en process där deltagarna tillsammans skapar och delar 
information i syfte att nå ömsesidig förståelse. (Larsson 2002). 
 
Intern kommunikation är enligt Larsson (2001).de budskapsmönster som sker inom 
organisationer. Intern kommunikation är inte bara informationsöverföring, det är 
att;  
• sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för organisations verksamhet 
• koordinera organisationens aktiviteter 
• förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om 

tillförlitligheten i sin information”  
• socialisera in medarbetarna i organisationens kultur  
 
Den tidigare skolan t.ex., scientific-management-skolan, där organisationer var 
uppbyggda i strikt hierarkiska strukturer med många beslutsnivåer, har idag ändrats 
till att acceptera och aktivt använda de informella strukturerna. Det är framförallt 
en förbättring som ger en snabbare och flexiblare informationsspridning. De 
formella strukturerna har minskat i betydelse till förmån för de informella. (Strid 
1999) 
 
Med IT som informationsspridare ges stora fördelar för sändaren, men endast 
hälften av fördelarna för mottagaren. Förutom dessa fördelar eller avsaknad av 
fördelar finns en risk att mottagaren drabbas av informationsöverflöd. Detta gör att 
mottagaren måste prioritera (Strid 1999). 

2.4  Intern marknadsföring 

2.4.1 Grunder 
Med intern marknadsföring menas att sätta medarbetaren i centrum för 
verksamheten. I dess motsats, extern marknadsföring, sätts kunden i centrum. I 
organisationer med få eller inga kunder alls ligger marknadsföringsutmaningen 
mot den egna personalen. Man talar ofta om att människorna gör företaget, att 
personalen är den största resurser och samtidigt oftast den dyraste. Det gäller att 
utveckla metoder och procedurer som garanterar att de anställda har förmågan att 
och vill leverera tjänster med hög kvalitet. Genom intern marknadsföring vill 
företagsledningen säkerställa att på alla nivåer i företaget känner sig delaktiga i 
företagets utveckling. Målet med intern marknadsföring är att få de anställda att 
prestera tjänster kunden är nöjd med. Det centrala för intern marknadsföring är 
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alltså motivation i syfte att kunna leverera rätt kvalitet till kunden. (Arnerup-
Cooper, Edvardsson 1998) 
 
Evert Gummesson definierar i sin bok, Relationsmarknadsföring, intern 
marknadsföring som att företagsledningen applicerar marknadsföringskunnande 
som ursprungligen utvecklats för extern marknadsföring på den interna marknaden, 
dvs. personalen. Intern marknadsföring avser skapa relationer mellan ledning och 
anställda och mellan olika funktioner Figuren nedan visar att den interna 
marknadsföringen riktas inåt organisationen, till personalen. Den externa 
marknadsföringen kan också få betydelse för den interna marknaden, vilket 
framgår av pilen längst till höger i figuren. (Gummesson 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild nummer 1. Skillnader mellan intern och extern marknadsföring och samspelet mellan  
dessa i en traditionell organisationsstruktur. (Gummesson 2002). 
 
Att motivera människor är i grunden en fråga om att påverka attityder och 
värderingar, dvs. samma som företag försöker åstadkomma på sina externa 
marknader. Där strävar företagen efter att påverka potentiella kunders attityder 
gentemot dess varor eller tjänster i en positiv riktning för att därigenom motivera 
personen att köpa just företagets produkter. På samma sätt som på de externa 
marknaderna bör man därför rikta sig mot den interna marknaden på ett aktivt, 
marknadsföringsmässigt sätt. (Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998).  
 
Den interna marknadsföringen är till för att skapa goda relationer mellan personal 
och ledning, som i sin tur ska leda till goda relationer mellan personal och kunder. 
Gränsen mellan den interna och den externa marknadsföringen blir alltmer flytande 
på grund av att det inte bara är den egna personalen som nås av den interna 
marknadsföringen, utan även andra aktörer i nätverket. Personer kan ingå i många 
olika nätverk. En effektiv extern marknadsföring kommer från en effektivt intern 
marknadsföring, personalen skall internt förberedas för den externa marknaden. En 
aktiv attitydpåverkan och en ständig kunskapsutveckling är en förutsättning för en 
lyckad intern marknadsföring (Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998). 
 
Enligt Grönroos (1996) är målgruppen för den interna marknadsföringen samtliga 
medarbetare i företaget. Den interna marknadsföringen syftar till att: 
• Attrahera lämpliga medarbetare som kontaktpersoner och till chefs- och till  

förmansposter. 
• Hålla kvar bra medarbetare. 

Kunder

Intern 
marknadsföring

Extern 
Marknadsförin
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• Styra och motivera medarbetare till att bli kundinriktade och marknadsförings-  

och försäljningsorienterade och därigenom gör en så bra insats som möjligt i 
den interaktiva marknadsföringen. 

 
Franzén skriver om vikten av att kommunikation i sin bok, ledarskap genom 
ledningskvalitet. ”Att kommunicera mål har en direkt påverkan på organisationens 
verkningsgrad. ”Ju bättre kommunikationen lyckas, desto mindre energi i form av 
friktion eller annat spill förloras” (Franzén 1996). Organisationens verkningsgrad 
har en direkt påverkan på kvalitén på tjänsterna som organisationen producerar.  
 
Kvalitet mäts när en produkt konsumeras. Lever produkten upp till kundens 
förväntningar eller inte? Det gäller att kundens förväntningar överensstämmer med 
den levererade produkten. Det är viktigt att företaget har kontroll på sina interna 
processer för att kundens förväntningar ska infrias. Exempel på interna processer 
kan vara internkommunikationen inom organisationen. Genom att analysera 
kommunikationen i en produktionsprocess kan kvaliteten i levererad tjänst styras. 
(Frisk U 2004) 

2.4.2 Styrning av kvalitet 
I ett tjänsteföretag är det ett flertal steg eller tjänster som utförs mellan en 
ursprunglig idé och en slutligt levererad tjänst. Dessa steg eller tjänster utföras med 
mer eller mindre brister. Det är intressant att se var dessa brister på kvalitet uppstår. 
Grönroos har en modell för detta som han kallar för gapanalys. Det är en tolkning 
av hur en organisation kan kartlägga sina källor till kvalitetsproblem mellan en 
lednings uppfattning till kundens upplevda tjänst (Grönroos 2002).  
 
Översättning av ledningens uppfattning till kvalitetsspecifikationer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationen kan kartlägga de brister som kan orsaka kvalitetsproblem/brist på  

Word-of-mouth 
kommunikation 

Ledningens uppfattning  
om kundens 
förväntningar 

Översättning av ledningens  
uppfattning till kvalitets-
specifikationer 

Upplevd tjänst

Förväntad tjänst

Tjänsteproduktion och 
tjänsteöverföring Extern kommunika- 

tion till kunden

Personliga behov Tidigare erfarenheter

Gap 1. 
Gap 2.

Gap 3.

Gap 4.

Gap 5.
Kunden 

Företaget 

Bild nummer 2. Gap eller källor till kvalitetsproblem. (Grönroos 1996) 
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Organisationen kan kartlägga de brister som kan orsaka kvalitetsproblem/brist. 
Dessa brister kallas för gap i gapanalysen.  
 
Vi utgår från begreppet förväntad tjänst. Kunden har förväntningar utifrån sina 
behov, erfarenheter, vad de hört från andra och från den marknadsföring som 
organisationen har. För det första gäller det för företaget att känna kunden så väl att 
de kan få en uppfattning om vad kunden vill ha och förväntar sig. Om 
organisationen inte känner sin kund och missuppfattar förväntningarna uppstår gap 
nr 1.  
 
Gap nr 2 uppstår om ledningen inte lyckas omsätta förväntningarna i produkter. 
Organisationen måste ha en produkt som kunden vill köpa.  
 
I gap nr 3 handlar det mycket om den funktionella kvaliteten, där det gäller att 
kunna ge personalen/medarbetarna rätt känsla så att de kan förmedla ”hela” 
produkten = teknisk och funktionell kvalitet till kunden. Gap 3 handlar mycket 
om intern marknadsföring. 
 
Gap nr 4 är det glapp som kan uppstå om personalen förmedlar en sak och 
reklamen en annan. Det måste råda balans mellan vad företaget lovar via reklam 
och vad de sedan kan ge kunden. Det handlar om trovärdighet inom organisationen, 
 
Gap nr 5 är själva kvalitetsbristen som kunderna upplever om de inte får vad de 
trodde att de skulle få. Det gäller att få den förväntade produkten att sammanfalla 
med den upplevda produkten.  
 
Att uppnå rätt kvalitet är ett omfattande arbete som kräver stor kännedom om kund, 
produkt och företagets interna processer. Gap 3, som betonar vikten av den interna 
marknadsföringen visar just betydelsen av väl fungerande interna processer. Den 
interna marknadsföringen är en sådan process. (U Frisk 2004).  

2.4.3 Strategisk intern marknadsföring 
Den strategiska interna marknadsföringens mål är att skapa en intern miljö som är 
inspirerande för kundintresse och marknadsförings- och försäljningsinriktad 
verksamhet bland medarbetarna. Tre delområden anses vara särskilt väsentliga 
enligt både Grönroos och Arnerup-Cooper, Edvardsson. 
 
Motiverande ledningsmetoder 
Motiverande ledningsmetoder kräver normalt en decentralisering av 
beslutsfattandet. En chef som inte har rätt att självständigt fatta beslut i lite större 
ärenden känner sig lätt demotivierad. Och en icke motiverad chef eller förman 
påverkar omedelbart den mest kundinriktade underordnade negativt. Därför krävs 
att en chef eller arbetsledare förstår de underordnades situation och att han eller 
hon aktivt visar sitt intresse för medarbetarna samt kontinuerligt inspirerar och 
stöder goda prestationer (Grönroos, 1996). 
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Motiverande personalpolitik 
För att attrahera och behålla bra personal behövs ett marknadsföringssynsätt även 
när det gäller personalpolitiken. Först måste man undersöka och utveckla förståelse 
för de anställdas behov precis som man undersöker kundernas behov. Det är 
kostsamt att förlora kunder, men det är också kostsamt att förlora anställda. Genom 
att använda marknadsundersökningstekniker kan man segmentera personalen och 
därefter utveckla marknadsföringsprogram som attraherar speciella 
personalsegment. Precis som kunder tittar efter olika egenskaper när de väljer en 
produkt kan anställda titta efter speciella förmåner. Det kan tex vara flexibla 
arbetstider, möjlighet till barnomsorg eller olika typer av fort- och vidarbildning. 
(Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998) 
 
Motiverande utbildningsmetodik 
Att satsa på en lärande organisation med kompetensutveckling är ett framtida 
betydelsefullt konkurrensmedel, vilket innebär att organisationen lättare får behålla 
sina dugliga medarbetare. Anställda i tjänsteverksamheter bör ges möjlighet att 
kontinuerligt uppdatera sin kunskap om företaget och dess produkter likaväl som 
fort- och vidareutbildning för att utveckla den egna kompetensen. Utvecklingen av 
ett bra träningsprogram kan ge företaget en knuff i ryggen i positiv riktning. Det 
finns studier som visar att tjänstekvalitet är negativt relaterad till 
personalomsättning. Välutbildad och tränad personal kan leverera tjänster med hög 
kvalitet och därmed ge företaget en god image, vilket i sin tur lockar fler kunder 
och anställda till företaget. (Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998). Grönroos varnar 
dock för en överdriven tro på utbildning. Han menar att ingen utbildningssatsning 
kan ge bra resultat om företagets ledningsmetoder, personalpolitik och 
uppföljningssystem inte är motiverande (Grönroos 1996). 

2.4.4 Taktisk intern marknadsföring 
Grönroos skriver om taktisk intern marknadsföring. Målet med den är att i en 
inspirerande miljö: 
• Aktivt sälja in själva idén om kundinriktningen och marknadsföringsansvaret 

hos samtliga medarbetare – kontaktpersonalen, chefer, förmän arbetsledare och 
övrig personal. 

• Aktivt sälja in existerande och nya tjänster, stödtjänster, reklamkampanjer etc. 
till de egna medarbetarna. 

 
Den taktiska interna marknadsföringen bygger på föreställningen att företagets 
egen personal utgör en första, intern marknad för företagets tjänster. Om man inte 
lyckas på denna marknad, har man svårare att bli framgångsrik på den slutliga, 
externa marknaden.(Grönroos, 1996). 
 
Intern interaktiv kommunikation är en del av den taktiska interna marknadsföringen 
och kan i första hand användas för att påverka attityderna hos medarbetarna på 
samtliga nivåer och väcka intresse för försäljnings och marknadsföringssatsningar i 
arbetet. För det andra kan den användas för att informera om nya tjänster, 
stödtjänster, kampanjer och motivera personalen att satsa på dessa i den interaktiva 
marknadsföringen. Opersonliga aktiviteter som interna säljbrev, broschyrer och 
personaltidskrifter kan användas som stöd, men normalt räcker inte sådana åtgärder 
ensamma inte till. I det allra flesta fall krävs interaktiv, personlig kommunikation 
för att man ska kunna ändra på attityder. (Grönroos, 1996) 
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Även Strid stödjer denna tes. Han menar att det är mycket svårt att förändra 
människors attityder med skriftliga information. Ny information för att förändra, 
måste tolkas antingen i ljuset av tidigare information eller av andra personer som 
man har speciella relationer till. Den skriftliga informationen står sällan på egna 
ben. Den mest sannolika orsaken till ovanstående resonemang är att mottagaren 
medvetet och aktivt väljer den information han vill ha och att informationen bör 
anpassas till detta. Man kan säga att mottagaren väljer på en fri marknad av 
information (Strid 1999).  
 
I den moderna marknadsföringen är sändaren av mindre betydelse än mottagaren.  
Synen på marknadsföringen och på PR har förändrats under de senaste årtiondena. 
Marknadsföring kan sägas ha utvecklats från ”telling and selling” till att utgå från 
att försöka tillfredsställa kundens behov. Fokus har således skiftat från säljarens 
perspektiv till kundens perspektiv (Larson 2001). Strid har också denna syn då han 
menar att modern informationsforskning bygger på att studera mottagaren mer än 
sändaren (Strid 1999). Även Sven Windal poängterade detta vid sin föreläsning att 
det blir svårare och svårare att för en sändare att nå fram till en mottagare (Windal 
2003 ). 

2.4.5 Symbolvärdet 
Grönroos menar att medarbetarnas attityd till sitt arbete i hög grad är beroende av 
attityden och ledarstilen hos dess chefer och förmän. Därför är den interna 
marknadsföringens första målgrupp den högsta ledningen i ett tjänsteföretag. Om 
högsta ledningen inte är med på noterna, är risken nämligen stor att interna 
åtgärder på lägre nivå kommer att stöta på problem (Grönroos, 1996). 
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver också om symbolvärdet. De menar att 
ledare och ledarstilar har en avgörande roll i den totala interna marknadsföringen. 
Om inte ledningen själv fungerar som god förebild, och om den inte ger sitt fulla 
stöd, är den interna marknadsföringen dömd att misslyckas oberoende av vilka 
andra åtgärder man vidtar (Arnerup-Cooper, Edvardsson.1998).  
 
Även Bolman och Deal skriver om symbolvärdet. Att vara effektiv som ledare har 
ett starkt samband med det politiska och det symboliska perspektivet. För att bli 
framgångsrik som chef på högre nivåer krävs kunskaper i det symboliska 
perspektivet. Symboliska ledare upptäcker och förmedlar en vision. En vision 
måste ta sig an både nuets utmaningar och framtidens förhoppningar. Visioner är 
särskilt viktiga i tider som kännetecknas av kris och osäkerhet. Därför är det enligt 
dem en framgångsfaktor att vara en visionär ledare när det gäller att klara av att 
förändra kulturella mönster. (Bolman, Deal 1997) 
 
Bolman och Deal skriver vidare under kapitlet det politiska perspektivet om makt 
och beslut om kontroll över mening och symboler. Eliter och opinionsbildare 
besitter ofta en stor förmåga att bestämma och påtvinga andra de innebörder och 
myter som definierar identitet, åsikter och värderingar. Ur en positiv aspekt ger 
detta mening och hopp; utifrån en mer cyniskt synvinkel kan eliter på så sätt 
övertala andra att acceptera och stödja sådant som inte ligger i deras bästa 
intressen. Detta kan utgöra en mycket subtil och nästan omärklig form av makt – 
om de maktlösa accepterar de myter som de mäktiga grupperna förkunnar, kan 
också öppna konflikter och maktkamper försvinna. Därefter skriver de om 
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personlig makt. Individer med karisma, energi, styrka, politisk skicklighet, verbal 
förmåga och möjlighet att formulera visioner får eller besjälas med en form av 
makt som är oberoende av andra källor. (Boman & Deal, 1997:201)  
 
Gerry Larsson (2003) tog i sin föreläsning upp att det inte räcker för en individ att 
vara en karismatisk person för att få med sig personalen i en krissituation. Det 
gäller för en ledare att bygga upp ett förtroende till sina underställda under icke 
stressrelaterade situationer för att i en stressad situation kunna få med sig 
personalen. ”Grundläggande förtroende i vardagen är grunden för förtroende i kris” 
(Larsson 2003). 

2.5 Utvecklingstendenser  
Jag vill här ge en övergripande bild av hur framtidens kommunikation och intern 
marknadsföring förändras enligt de författare jag har läst inom området. Först och 
främst kommer det att bli en ökad grad av mottagarinitiativ i stället för 
sändarinitiativ. I tjänsteföretag blir personalens motivation allt viktigare i framtiden. 
När det gäller marknadsföring kommer det att bli mer relationsaktiviteter i stället 
för direkta påverkansaktiviteter. Detta gäller även inom organisationen vid dess 
interna marknadsföring. Det kommer att bli en eskalerad elektronisk 
kommunikation och dator kommunikation som inte alltid är till godo för 
mottagaren. Budskapen ska vara smala och differentierade i stället för 
bredspektrumbudskap. Det kommer i framtiden föreligga ett större behov av att 
planera sina informationskampanjer. Slutligen kommer det att bli ökad betydelse för 
det symboliska ledarskapet, särskilt i orostider och vid förändringar.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-06-04 FHS beteckning: 
Örlkn Johan Rodensjö  19100:2019 
Chp 02-04  Sidan 17(53) 
 
 

3 Metod 

3.1 Allmänt 
Studien bygger på att samla in data som efter sammanställning tillsammans med 
FM plattform för kommunikation (Försvarsmakten 2002) kommer att analyseras 
mot valda teorier. Data insamlingen/den empiriska studien har delats in i tre steg. 
För att konstatera var i organisationen tydliga hjältar finns bland Försvarsmaktens 
medarbetare började jag med en enkätundersökning. Den innehåller dels frågan om 
vem som är respondentens hjälte och dels ett antal beskrivande frågeställningar för 
att kartlägga de i FM anställdas syn på egna och generella hjältar. Efter enkäten 
genomförde jag samtalsintervjuer i syfte att undersöka hur FM använder 
respondenternas exempel på hjältar. Jag undersökte också om hjältar har en hög 
genomslagskraft som kommunikatörer och attitydskapare. I samtalsintervjuerna 
undersökte jag också hur FM skulle kunna använda dem bättre i den interna 
marknadsföringen. Efter samtalsintervjuerna har jag analyserat det empiriska 
materialet mot valda teorier. Slutligen har jag diskuterat och möjliga 
utvecklingsområden för nyttjandet av hjältar i den interna marknadsföringen. 
 
Figuren nedan ger en förenklad schematisk översikt av uppsatsens struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bild nummer 3. Uppsatsens struktur 
 

3.2  Steg ett i den empiriska studien 

3.2.1 Metod och syfte 
Steg ett i den empiriska studien innefattar en kvantitativ studie mot två 
åldersgrupper inom FM. Huvudsyftet med steg ett är att ur försöksgruppen få fram 
namnen på deras hjältar och därigenom finna ett antal för gruppen mest 
gemensamma syn på hjältar. Ett annat syfte med denna förstudie är att fastställa 
medarbetarnas syn på den generelle hjälten, vad som karaktäriserar dem. Denna 
förstudie har genomförts med en enkät som var utlagd på Internet. Systemet som 
jag använde heter E-Val och har tidigare använts vid FHS som ett analysinstrument 
efter varje genomförd kurs. Data som sammanställs i E-Val kan sorteras utifrån de 
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olika frågorna. Genom att använda mig av denna enkät kunde jag att snabbt få in 
en stor mängd data som jag i studiens senare del kunde använda som diskussions 
och frågeunderlag.  

3.2.2 Urval enkät 
Jag har gjort ett klusterval (Holme 1986) för att få fram två lämpliga grupper som 
blir ett urval av FM medarbetare. De utvalda försöksgrupperna är 
Försvarshögskolans yngre chefsprogram 03-05 (Chp) och Militärhögskolans 
taktiska program 03/04 (TaP). Dessa två grupper har en åldersspridning som jag 
bedömer vara intressant för studien. TaP –eleverna har en ungefärlig medelålder på 
27 år och chp–eleverna har en ungefärlig medelålder på 37 år. Genom 
åldersspridningen kan jag titta på en hjältes genomslagskraft i organisationen och 
därigenom möjliggöra en bättre identifiering dessa hjältar inför steg två. För att 
möjliggöra en jämförelse mellan de två utbildningsprogrammen har jag valt att 
antalet elever ur armén, marinen och flygvapnet vid TaP-programmet och 
chefsprogrammet vara de samma. Sammanlagt kommer 190 elever delta. 

3.2.3 Enkätfrågorna 
Frågorna i enkäten är framtagna för att svara mot syftena: 
• skapa underlag för att identifiera hjältarna. 
• att sammanställa medarbetarnas syn på Försvarsmaktens hjältar  
• att undersöka om hjältarna har en hög genomslagskraft som kommunikatörer 

och attitydskapare i Försvarsmakten.  
 
Enkätfrågorna finns redovisade tillsammans med svaren för hela försöksgruppen i 
bilaga 2. 

3.2.4 Genomförande av enkätundersökning 
Innan utskick av E-val till försöksgruppen fick fyra personer vid skolan besvara 
frågorna i enkäten via Internet för att se om frågorna var relevanta, var rätt 
formulerade och att ifyllnaden tog den tid som jag hade avsatt, 15-20 minuter. 
Enkäten lades ut på Internet 2003-12-20.  
 
Eleverna vid FHS chefsprogram instruerades av mig personligen vid en av deras 
samlingar. Eleverna vid TAP instruerades via sina kurschefer som hade fått 
muntliga instruktioner per telefon av mig. Samtliga respondenter fick ett följebrev 
innehållande en allmän beskrivning av min uppsatsidé, min definition av en hjälte 
samt själva instruktionen och en länk till enkäten. Följebrevet finns i bilaga 1. 
 
Stängningen av enkäten var planerad till 031215, men förlängdes då MSS eleverna 
behövde en veckas längre svarstid. Enkäten stängdes 2003-12-19 och totalt hade 
130 fyllt i enkäten. För att säkra en hög svarsfrekvens skickade jag upprepade 
påminnelser till eleverna vid FHS och TAP elevernas kurschefer. 
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3.2.5 Metodproblem med enkät 
Totalt fyllde 130 stycken i enkäten, vilket är 68 % av hela försöksgruppen. När det 
gäller urskiljningen av namn på hjältar kommer båda gruppernas enkäter att 
behandlas för att få en tydlig urskiljning mellan föreslagna individer.  
 
Ur chefsprogrammets elever svarade 86 av de 95 utvalda. Detta är 90 % av de 
utvalda. Svarsfrekvensen får anses vara acceptabel (Esaiasson 2002) för att utgöra 
en egen försöksgrupp i min undersökning. Ur TAP svarade 43 stycken av 101 
utvalda. Detta är 43 % av de utvalda. Denna svarsfrekvens är inte acceptabel 
(Esaiasson 2002) för att utgöra en egen försöksgrupp i min undersökning. I övriga 
frågor förutom namnen på hjältar utgör TAP en referensgrupp till 
chefsprogramseleverna. TAP dåliga svarsfrekvens berodde sannolikt på tre 
anledningar. Den ena är att TAP eleverna vid MHS i Halmstad (FV) tog examen 
under svarstiden, vilket kan ha minskat deras vilja till att svara. Det andra var att 
mina upprepade påminnelser inte hade samma effekt på eleverna vid MSS (A) som 
mot elevernas vid FHS. Det är viktigt att ha en säker mailkontakt med varje person 
i försöksgruppen. Mina kontakter med TAP eleverna gick genom deras kurschefer. 
Det tredje var att eleverna vid MSS (A) inte hade tillgång till personliga datorer 
vilket gjorde att eleverna fick ut en utskrift med länken på. När sedan adressen till 
hemsidan skrevs in blev det fel. Felet uppdagades sent och för att komma vidare 
valde jag att stänga enkäten på den då planerade dagen.  
 
Har de svarat sanningsenligt på mina frågor? Det kan finnas en risk att vissa har 
valt att inte tänka ut en egen hjälte och därmed kunnat gå direkt till fråga 22, vilket 
då skulle göra att de kunde lösa den ålagda uppgiften snabbare. Min bedömning är 
dock att detta inte har gjorts utan att de som har svarat har försökt hitta en hjälte.  

3.2.6 Tillförlitlighet 
Det kan vara så att jag har styrt respondenternas tänkande genom att i följebrevet 
vara för tydlig med uppsatsens frågeställning och syfte? Jag gör bedömningen att 
de inte har blivit påverkade av följebrevet. Respondenterna kan också ha påverkat 
varandra i valet av sina hjältar genom att diskutera. Även om de har gjort det, har 
de sannolikt enbart höjt kvalitén på sina svar. 
 

3.3  Steg två i den empiriska studien 

3.3.1 Metod och syfte 
I steg två sammanställdes enkätens resultat i syfte att välja ut ett mindre antal 
hjältar. Ett fåtal individer valdes ut. Till en början avsågs att välja ut en krigs-, en 
freds- och en karismatisk hjälte. Alternativet karismatisk hjälte valdes senare bort.  

3.3.2 Urval av hjältar 
För att kunna genomföra urvalet gjorde jag sex olika utskrifter av materialet. En 
sortering för hela försöksgruppen (1 st), en sortering efter chefsprogram respektive 
TAP (2 st) och en efter försvarsgrenstillhörighet (3 st). Utifrån dessa valde jag att 
analysera och välja ut två individer för steg tre i den empiriska undersökningen. 
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3.3.3 Genomförande av urval 
Ur det totala antalet enkäter (130) sammanställdes en lista med namnen på 
hjältarna. Antalet hjältar blev 64 stycken, av dessa är det fem stycken som har fler 
än en röst. Ur dessa fem har jag valt ut två stycken. De utvalda individerna är: 
• Öv 1 Ulf Henricsson (4 röster) i huvudsak som krigshjälte men även som 

karismatisk hjälte. 
• Kmd Göran Frisk (3 röster) som krigshjälte. 
 
Mitt val av två i huvudsak ”krigshjältar” och inte en fredshjälte och en krigshjälte 
är baserat på följande. För att få två hjältar med högst svarsfrekvens har jag 
prioriterat ner värdet av att ha olika typer av hjältar. Jag vill särskilt poängtera att 
dessa utvalda hjältar och deras karaktärer utgör exempel på den för generella hjälte 
som återfinns hos FM medarbetare. 
 
För att utgöra en lämplig (Esaiasson 2002) storlek på min urvalsgrupp bestämde jag 
mig för att intervjua utvald chef till hjälten, två av hjältens anhängare från 
enkätundersökningen samt hjälten själv. Skälet till att jag valde två anhängare och 
bara en överordnad är att hjältarna har en högre grad och levnadsålder än 
anhängarna. Det är anhängarna som har röstat fram hjältarna och det är anhängarna 
som blir påverkade av hjältarna i den interna marknadsföringen. Strid belyser detta 
genom att säga att modern informationsforskning bygger på att studera mottagaren 
mer än sändaren. (Strid 1999). Hjältens chef valdes ut för att bäst svara mot hjältens 
situation vid den aktuella tiden. Med dessa två utvalda hjältar blir antalet intervjuer 
åtta.  
 
När jag valde vilken av hjältens chefer jag skulle intervjua bad jag hjälten att 
namnge sina chefer för den aktuella perioden då denne blev och verkade som hjälte. 
Båda hjältarna angav tre till fyra stycken. Mitt val av intervjuperson är en 
kombination av förslag på lämpligaste chef från hjälten och dennes tillgänglighet i 
stockholmsområdet.  
 
Mitt val av anhängare är också en kombination av tillgängliga namn på anhängare 
från enkätundersökningen och deras tillgänglighet i stockholmsområdet.  

3.3.4 Metodproblem 
Det kan vara så att urvalsgruppen har varit för liten. Av 190 möjliga är kanske 
utfallet på antalet hjältar ej tillräckligt. Hade urvalsgruppen varit större kunde 
antalet hjältar med mer än två röster eventuellt ha ökat. Därigenom skulle kanske en 
krigs- och en fredshjälte valts ut som studieobjekt för att tydliggöra om det finns 
någon skillnad mellan dem. 
 

3.4  Steg tre i den empiriska studien 

3.4.1 Metod och syfte 
Jag valde att genomföra den fortsatta kvalitativa studien som en samtalsintervju-
undersökning. Vid en samtalsintervjuundersökning (Esaiasson 2002) är det inte 
personerna utan de olika uppfattningar som finns när de tex. gäller nyttjandet av 
hjältar i FM.  
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Syftet med steg 3 är att: 
− ställa frågor till ett urval av de exemplifierade hjältarnas chefer 
− ställa frågor till ett urval av de exemplifierade hjältarnas underställda 
− ställa frågor direkt till de exemplifierade hjältarna 
 
för att svara mot tre av studiens syften; 
− att sammanställa medarbetarnas syn på Försvarsmaktens hjältar  
− att undersöka hur FM använder hjältarna i den interna marknadsföringen 
− att föreslå utveckling för hur Försvarsmakten kan nyttja sina hjältar i den interna 

marknadsföringen. 

3.4.2 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i alla fallen som personliga samtalsintervjuer. 60 till 70 
minuter avsattes för intervjuerna. De underställda respondenterna hade sedan 
enkäten god kännedom om vad intervjun skulle handla om. De två utvalda 
hjältarna och deras utvalda chefer fick i samband med att jag bokade tiden för 
intervjun endast en kortare presentation av uppsatsens syfte per telefon. De 
frågeställningar som låg till grund för intervjuerna togs tidigt fram, men justerades 
efter att enkäten sammanställdes.  
 
Intervjuunderlaget innehöll 11 huvudfrågor, vissa med ett antal underfrågor. Innan 
jag intervjuade de utvalda genomförde jag en provintervju med en chp-elev för att 
kontrollera frågeställningarna och hur lång tid en intervju skulle ta.  
 
Det visade sig efter genomförandet av intervjuerna att några av frågeställningarna 
och respondenternas svar var mycket likartade varför svaren på dessa frågor har 
arbetats samman. Ibland har respondenterna givit ett ”utsvävat” svar på en fråga. 
Svaret kan då passa bättre in i sitt samanhang till en annan fråga. Jag har därför 
valt att i vissa fall stuva om svaren så att de hamnar under rätt frågeställning. 
Intervjuunderlaget återfinns i bilaga 4. Vid samtliga intervjuer användes en 
bandspelare för att möjliggöra en efterkontroll av mina anteckningar. Protokollen 
efter genomförda intervjuer innehåller inte ordagranna avskrivningar från det 
inspelade bandet. Detta för att göra innehållet mera läsbart då det används vid olika 
citat i uppsatsen. Vid intervjun kontrollerades om respondenten önskade 
kontrolläsa protokollet. De sex som önskade, har kontrolläst sina protokoll. 

3.4.3 Metodproblem med intervjuerna 
En från författaren omedveten påverkan och styrning kan ha styrt samtalet i riktning 
som gynnar ett från studiens början troligt svar. Samtliga respondenter har mer eller 
mindre haft klart för sig studiens syfte. Detta kan ha gjort att respondenterna kan ha 
varit vällovligt hjälpsamma när de försökt att svara på frågor som de aldrig har 
funderat över tidigare och som de därför borde avböjt att svara på. 
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3.5 Källkritik 
När det gäller hela den empiriska studien vill jag belysa de vanligaste områdena för 
kritik. Källornas förkunskaper, både inför enkäten och inför intervjuerna, har 
kanske haft en något låg teoretisk bas att stå på. Intern marknadsföring har inte 
studerats i någon större grad inom försvarssektorn. Det visade sig dock tidigt i 
studien att respondenterna har stora kunskaper och erfarenheter i frågorna. 
Respondenterna är väl förtrogna med den interna markandsföringens syften och 
metoder utifrån egna erfarenheter under ett större antal år som anställda i FM. 
 
Har jag använt rätt litteratur? När det gäller intern marknadsföring är svaret 
entydigt, ja. Både boken Marknadsföring i tjänsteföretag och 
Tjänstemarknadsföring I teori och praktik är de mest erkända böckerna inom intern 
marknadsföring. Inom organisationslära har jag använt mig av Nya perspektiv på 
organisation och ledarskap samt Den gränslösa organisationen. Dessa två är också 
högst relevanta inom området. För att studera kommunikation har jag valt tre 
böcker, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Relationsmarknadsföring av Larsson 
samt Intern-kommunikation om kommunikation inom organisationer, företag och 
myndigheter av Strid.  
 
Har jag valt rätt respondenter när det gäller enkätundersökningen och 
intervjuundersökningen? När det gäller enkätundersökningen anser jag att 
grupperna speglade organisationen bra. Hade den yngre gruppen i en större 
utsträckning svarat på enkäten hade undersökningen sannolikt fått ett något 
annorlunda resultat. När det gäller intervjuerna kunde jag ha valt två olika typer av 
hjältar som exempel. Efter undersökningen, kan jag nu säga att jag inte tror att det 
hade spelat någon roll. Det viktiga kriteriet vid urvalet var att de skulle ha ett brett 
stöd av respondenterna i enkäten. När det gäller hjältens chef och dess 
underordnade tror jag inte att det hade spelat någon större roll vem jag hade valt.  

3.6 Analys och diskussion 
Både analysen och diskussionen syftade till att knyta samman resultatet från den 
empiriska studien, enkäten, intervjuerna och plattformen mot de valda teorierna. 
Analysen och diskussionen ledde båda mot studiens syften;  

− att undersöka hur Försvarsmakten använder hjältar i den interna 
marknadsföringen 

− att föreslå utveckling för hur Försvarsmakten kan nyttja sina hjältar i den 
interna marknadsföringen. 

 
Det som skiljer dem åt är dels att i diskussionen analyserades de teoriperspektiv 
som inte blev behandlade i analysen och dels att författarens åsikter kommer fram 
här. Diskussionen innehåller även en kort diskussion om metodproblem samt 
förslag på fortsatt forskning. 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-06-04 FHS beteckning: 
Örlkn Johan Rodensjö  19100:2019 
Chp 02-04  Sidan 23(53) 
 
 

4 Försvarsmaktens plattform för kommunikation 

4.1  Inledning  
Försvarsmaktens plattform för kommunikation (härefter benämnt plattformen) är ett 
grundläggande dokument för FM interna och externa kommunikation. Dokumentet 
är framtaget under 2002 och beskriver inledningsvis dess tre huvudsyften.  
 
Förändringen av FM från ett invasionsförsvar till ett försvar med flexibel 
insatsförmåga kräver såväl verksamhetsförändringar som förändringar i vad som 
kommuniceras och hur. Både innanför och utanför FM har människor svårt att 
släppa bilden av det gamla försvaret. För att lyfta fram och tydliggöra det nya 
försvaret ökar vikten av att kommunicera medvetet och tydligt både intern och 
externt. 
 
Det blir i dag allt svårare att nå fram med ett budskap pga. informationsöverflödet 
och att konkurrensen om människors uppmärksamhet ökar. Genom att i plattformen 
skapa tydlighet avseende vad som ska kommuniceras och hur, ökar möjligheten att 
påverka bilden av FM i rätt riktning. Detta syfte är särskilt viktigt när det gäller att 
skapa förtroende för FM samt vid rekryteringen av nya medarbetare. FM beskriver i 
Plattformen att det är det personliga mötet som ska stå i centrum för 
kommunikationen i FM.  
 
Det tredje och kanske viktigaste syftet med plattformen är att öka medarbetarnas 
möjlighet till delaktighet och engagemang inom FM. Omställningen från 
invasionsförsvar till ett försvar med en flexibel insatsförmåga kräver ett stort 
engagemang bland medarbetarna. En väl fungerande intern kommunikation skapar 
förståelse hos medarbetarna kring vart FM är på väg och varför. 

4.2 Övergripande mål och arenor 
De övergripande målen för FM kommunikation är att; 

 

− det svenska folket känner förtroende för att FM kan lösa sina uppgifter 
− FM upplevs som en attraktiv arbetsplats 
− i det interna förändringsarbetet skapa drivkraft och motivation samt  
− underlätta genomförandet av förändringar. 
 
FM verksamhet kommuniceras på, i huvudsak, tre arenor: 

 

− Den interna arenan 
− Samhällsarenan 
− Rekryteringsarenan 
 
Massmedia betraktas både som målgrupper och kanaler. Via massmedia 
kommunicerar FM på samtliga arenor. Komplexiteten av målgrupper och arenor gör 
att FM kommunikation så långt det är möjligt måste samordnas på alla arenorna och 
vara enhetlig.  
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4.3 Bilden av FM  
I kapitel tre redogörs för den enhetliga bild som FM vill förmedla. Den innehåller 
FM uppgifter, verksamhetsidé, vision samt värderingsgrund. Därefter redogörs för 
FM huvudbudskap så som breddade uppgifter, internationellt engagemang, en 
attraktiv arbetsplats, både för män och kvinnor, värnplikt med hög kvalitet och civilt 
meritvärde, gott ledarskap och slutligen en modern försvarsmakt med historia och 
tradition. 

4.4 Organisation och strategi för kommunikation 
FM informationsavdelning utarbetar årligen Försvarsmaktens 
kommunikationsplan. Planen är ett strategiskt styrdokument för hela FM. FM 
chefer och informatörer har ett gemensamt ansvar för dess genomförande. 
 
Utveckling av chefernas kommunikationskompetens ska finnas med som en 
naturlig del i FM ledarskapsutbildning och i den kontinuerliga 
kompetensutvecklingen för chefer. Chefernas kommunikationskompetens 
avser förmågan att;  
− själv förstå och hjälpa medarbetarna att tolka beslut och skeden 
− kommunicera och involvera alla medarbetare i visioner, strategier och mål 
− använda dialogen för att driva förändring och skapa system för intern dialog i 

nätverk och beslutsprocesser 
− skapa nyfikenhet för förändringar i stället för motstånd samt stimulera lärande  

och kompetensutveckling 
− vara coach och ge feedback till medarbetarna. 

 
Det är genom sin närmaste chef som medarbetare i FM i första hand ska få besked 
om vad olika beslut och förändringar innebär för det egna arbetet. Det är cheferna 
som ansvarar för att kommunikationen fungerar såväl inom respektive organisation 
som med dess omvärld. Arbetet med den interna kommunikationen på central nivå 
inriktas i första hand på att stärka kommunikationen mellan ledning och cheferna 
för förband, skolor och centra. Den direkta kommunikationen med medarbetarna 
ska ske lokalt och är ett ansvar för respektive förbandschef och motsvarande. 
Förbandscheferna är därför enligt plattformen nyckelrollsinnehavare i FM interna 
kommunikation. FM beskriver i Plattformen också att det personliga mötet ska stå i 
centrum i intern kommunikationen.  
 
I kapitlet sex om strategi för den interna arenan skriver FM i Plattformen att chefers 
agerande och förmåga till att kommunicera med medarbetarna också är avgörande 
för att skapa och upprätthålla engagemang och framtidstro i förändringsprocessen. 
Förbandscheferna spelar en avgörande roll för att dialogen fungerar mellan alla led 
internt och externt och för att bilden FM tydliggörs. 

4.5 Sammanfattning plattformen 
Försvarsmaktens plattform för kommunikation beskriver klart och tydligt vad som 
ska kommuniceras genom beskrivning av mål, syfte och huvudbudskap. Den 
beskriver lika tydligt hur och av vem budskapen i FM ska kommuniceras. 
Förbandscheferna är utsedda till nyckelrollsinnehavare i FM interna 
kommunikation och den ska främst ske genom det personliga mötet. 
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5 Enkätundersökning, hjältar i FM, finns de? 

5.1  Inledning 
Problematiseringens fråga 1 lyder; hjältar i FM, finns de? Vilka är de och var finns 
de? Hur är medarbetarnas syn på hjältar och hur använder FM dem som 
kommunikatörer och attitydskapare? Hur påverkas FM medarbetare av hjältarna? 
Dessa frågor besvaras enbart genom svaren från enkäten. 
 
Först en kommentar angående nyttjandet av respondentgrupperna. Jag har som jag 
beskrev i metodkapitlet till huvudsak utgått ifrån respondentgruppen innehållande 
elever ur chefsprogrammet. Den andra respondentgruppen, TaP elever, har jag valt 
som referensgrupp pga. för låg svarsfrekvens. Referensgruppen använder jag i 
redovisningen efter behov då jag vill belysa skillnader och intressanta tendenser. 

5.2  Resultat enkät 

5.2.1 Inledning 
Syftet med enkäten var fyrdelad. Det första syftet var att ur urvalsgruppen få fram 
namnen på respondenternas hjältar. Att urskilja på vilka nivåer hjältarna finns i 
organisationen var ett andra syfte. Det tredje syftet var att samla in underlag för att 
kunna beskriva hjältarnas karaktärer. När det gäller hjältarnas karaktärer kommer 
jag enbart att redovisa de frågor/resultat som jag finner relevanta för studien. Det 
fjärde syftet slutligen var att ge en indikation på hur hjältar används i den interna 
kommunikationen inom FM. Det samlade resultatet från enkäten finns i bilaga 2. 
Observera att det är enbart resultatet av namn som baseras på båda urvalsgrupperna. 
Resterande resultat baseras på urvalsgruppen från FHS chefsprogram. Motivering 
för detta återfinns under rubriken ovan ”metodproblem med enkät”. De i 
urvalsgrupperna som inte har haft någon hjälte har enbart besvarat frågorna 1-2, 22-
24. I de fall då utfallet av hjältens karaktär är klar och tydlig är den eller de mest 
framträdandsvarsalternativet/alternativen fetmarkerad i tabellerna som återfinns i 
bilaga 2. 

5.2.2 Hjältar i FM, finns de? 
Av de 130 i urvalsgrupperna som har svarat har 72 stycket angivit att de har en 
hjälte. Detta gör att 55% har en hjälte. Om man tittar på de två urvalsgrupperna var 
och en för sig blir utfallet att 70 % av TaP eleverna och att 51 % av FHS eleverna 
har en hjälte.  

5.2.3 Namn på hjältarna 
Av urvalsgruppernas hjältar, totalt 64 individer, är det fem stycken som har fått fler 
än en röst. Dessa är Öv 1 Ulf Henricsson (4), Kmd Göran Frisk (3), Genmj Tony 
Stigsson (2), Mj Jörgen Öberg (2) och Bgen Anders Brännström (2) Den 
fullständiga namnlistan återfinns i bilaga 3. 
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5.2.4 Nivåer på hjältarna 
Tyngdpunkten på resultatet från respondentgruppen ligger klart och tydligt på 
förbandschefsnivån, dvs. överste/kommendör. Referensgruppen (TaP) svar visar 
mycket klart och tydligt på att hjälten återfinns på nivå 5 som kapten. Ur detta kan 
jag konstatera att hjälten återfinns ovanför individen i FM hierarkiska system. Det 
samlade resultatet ger dock att de flesta hjältarna återfinns på nivå 1. 

5.2.5 Karaktär på hjälten 
Den samlade bilden av medarbetarna syn (karaktär) på hjältar redovisas här nedan 
med ett urval av frågeresultaten från enkäten.  
 
På min fråga om typ av hjälte har de flesta svarat att denne är en karismatisk eller 
fredshjälte. Klart färre har angivit att deras hjälte är en krigshjälte. Oaktat vilken typ 
av hjälte respondenterna har svarat anser en majoritet att karisma är viktig för att en 
person ska kunna vara en hjälte. När det gäller hur en hjälte får ”saker att hända” 
anser tyngdpunkten av respondenterna att de inte tar ”vissa genvägar i regelverket”. 
Vänder man på frågeställningen är det ca 32 % som i en eller annan grad 
(svarsalternativ 1 och 2) ”tar genvägar” i systemet. En majoritet av respondenterna 
anser att hjälten "får saker att hända" genom sina stora kunskaper om 
Försvarsmakten och dess processer. Att hjälten är ett etiskt och ett moraliskt 
föredöme anser en majoritet av respondenterna.  

5.2.6 Hur använder FM hjältar som kommunikatörer och 
attitydskapare? 

Enligt respondenterna vet inte FM ledning (Gen -nivå) vilka medarbetarnas hjältar 
är. Det måste poängteras att denna siffra inte är vetenskapligt bevisad utan är 
respondenternas uppfattning. 78 % av respondenterna anser inte att FM 
förbandschefer överrensstämmer med den bild av en hjälte som denna uppsats utgår 
från. En klar majoritet (71 %) av respondenterna anser att hjältar skulle kunna 
användas bättre som kommunikatörer och attitydskapare i FM än de formella 
cheferna.  

5.2.7 Hur påverkas FM medarbetare av hjältarna?  
En majoritet av de svarande tillhör eller har tillhört samma krigsförband som deras 
hjälte. Om man vänder på frågeställningen finner jag att 38 % av de som har svarat 
med en hjälte aldrig har tjänstgjort i samma förband som sin hjälte. Alltså finns det 
hjältar i FM som har en stor spridning utanför det egna förbandet. 89 % av de 
svarande har haft sin hjälte som överordnad chef i sin organisation. När det gäller 
hur länge de har haft sin person son hjälte finns det en skillnad mellan Chp och TaP. 
De äldre respondenterna på chefsprogrammet har haft sina hjältar i mellan 6 och 10 
år. Det är längre än eleverna på taktiska programmet som har haft sina i 3-5 år. Idag 
finns majoriteten av respondenternas hjältar kvar i FM, men ej som överordnad 
chef.  
 
I tabellen på nästa sida visas att respondenterna svarade att de blir extra motiverade 
av sin hjälte. På påståendet att hjälten kan lätt få mig att ändra attityd i en fråga 
ligger en tyngdpunkt på att hjälten lätt kan få mig att ändra attityd i en fråga. 
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Svarsalternativ Procent Antal Generell 
indelning 

1   Stämmer inte alls 9,1 4 
2 6,8 3 
3 13,6 6 

 
13 

4 38,6 17 
5 13,6 6 
6   Stämmer helt 13,6 6 

 
29 

Kan ej svara/Vet ej 4,5 2 2 
Summa 100% 44 44 

 
Tabell nummer 2. Fråga 18, hjälten kan lätt få mig att ändra attityd i en fråga. Observera att denna tabell är 
omräknad för att ta bort de som ej har haft någon hjälte. 
 
På påståendet ”i en situation där din närmaste chef och "din hjälte" har olika syn på 
ett problem eller dess lösning följer jag med ord och handling min chefs beslut” 
ligger respondenternas svar med en tyngd åt ”stämmer helt”. Det är ett relativt stort 
antal som har svarat att de inte vet eller inte kan svara.  
 

 
Svarsalternativ Procent Antal Generell 

indelning 
1   Stämmer inte alls 6,7% 3 
2 8,9% 4 
3 13,3% 6 

 
13 

4 22,2% 10 
5 15,6% 7 
6   Stämmer helt 20,0% 9 

 
26 

Kan ej svara/Vet ej 13,3% 6 6 
Summa 100% 45 45 

 
Tabell nummer 3. Fråga 21, hur många som följer med ord och handling sin chefs beslut. Observera att denna 
tabell är omräknad för att ta bort de som ej har haft någon hjälte. 
  
Det finns några särskilt intressanta svar som jag vill belysa extra. För det första, om 
man vänder på frågeställningen i fråga 21 och gör en grovindelning i två kategorier, 
stämmer eller stämmer inte. Stapel 1, 2 och 3 i diagrammet som representerar de 
som inte följer sin chefs beslut får nu en annan bild. I det perspektivet blir det 33,3 
% som i en eller annan grad inte följer sin chefs beslut med ord och med handling 
till förmån för deras hjälte. För det andra, om man vänder på frågeställningen i fråga 
14 är det ca 32 % av hjältarna som i en eller annan grad (svarsalternativ 1 och 2) 
”tar genvägar” i systemet. 
 

Svarsalternativ Procent Antal Generell 
indelning 

1   Stämmer inte alls 3,5 3 
2 2,4 2 
3 16,5 14 

 
19 

4 27,1 23 
5 24,7 21 
6   Stämmer helt 20,0 17 

 
61 

Kan ej svara/Vet ej 5,9 5  
Summa 100% 85 85 

 
Tabell nummer 4. Fråga 24. Hjältar skulle kunna användas bättre som kommunikatörer och attitydskapare än de 
formella cheferna. Observera att denna tabell är omräknad för att ta bort de som ej har haft någon hjälte. 
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5.2.8 Val av respondenter till steg tre 
 

Utifrån enkätsvaren (inkomna namnförslag och nivåer på hjältarna) samt 
plattformens utpekande av nivå 1-officerare som viktiga för kommunikationen i 
FM, har jag valt att använda Öv1. Ulf Henricsson och Kmd Göran Frisk som 
exempel för att till del besvara nästa fråga, hur använder FM hjältar i den interna 
marknadsföringen?  
 
Tabellen nedan redovisar de valda respondenterna i intervjuundersökningen och 
deras förhållande till varandra. 

 
Tabell nummer 1. Sammanställning av respondenterna i intervjuundersökningen. 
 

 Hjälte 1 Hjälte 2 
Hjälten  Öv 1. Ulf Henricsson Hjälte vid 

BA 01 och andra tillfällen både 
före och efter BA 01. 

Kmd Göran Frisk Hjälte främst genom 
sitt engagemang under 1990-talets 
ubåtsjakter.  

Chef över den 
valda hjälten 

Gen Owe Wiktorin Fd ÖB och 
överordnad Henricsson under 6 
år. 

Vam Claes Tornberg Fd CKF och 
överordnad vid två tillfällen under tot. 6 
år. 

Anhängare 1 Mj Mats Sunnelid Underställd 
vid 4 tillfällen, varav ett I BA 
01. 

Mj Kjell Alderbro Under 2 år var 
Alderbro underställd Frisk vid ett otal 
ubåtsjakttillfällen. 

Anhängare 2 Mj Peter Engström Underställd 
vid 1 tillfälle, då Henricsson var 
regementschef. (före BA01) 

Örlkn Bo Berg Underställd ett flertal 
gånger, tot 6-7 år. 
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6 Intervjuundersökning, hur använder FM hjältar i 
den interna marknadsföringen? 

6.1  Inledning 
Som grund ligger mina åtta intervjuer. Jag har intervjuat två utvalda hjältar, två 
chefer och fyra underordnade till de valda hjältarna. För att kunna besvara 
frågeställningarna har jag valt att dela upp denna redovisning i två delar. I den 
första delen tittar jag på frågorna utifrån de två utvalda exemplen på hjältar och i del 
B tittar jag på frågorna utifrån hjältar mer generellt i FM.  
 
Frågorna som ska besvaras är: 
 
− Hur påverkas FM medarbetare av hjältar? 
− Hur använder Försvarsmakten hjältar som kommunikatörer och attitydskapare? 
− Finns det begränsningar för användandet av hjältar i den interna marknads- 
      föringen? 
− Hur kan FM bättre använda sina hjältar i den interna marknadsföringen?  

6.2  De utvalda exemplen på hjältar 
Som en grund i redovisningen av resultatet återges en individbeskrivning av de två 
utvalda hjältarna. Individbeskrivningen innehåller även frågeställningen, hur 
respondenterna påverkas av hjälten? Efter individbeskrivning besvaras de övriga tre 
frågorna. 

6.2.1 Öv 1 Ulf Henricsson  
I svaren från enkäten fick Henricsson tre stycken som beskrev honom som en 
krigshjälte och en som beskrev honom som en karismatisk hjälte. De underordnade 
respondenterna i intervjuerna ser Henricsson som en officer som har en egen 
uppfattning och tar ansvar för den och sina handlingar. Henricsson ser människorna 
som organisationens viktigaste resurs. Henricssons främsta mål är att skydda och 
hjälpa sin personal att lösa sina uppgifter. Han litar på att folk gör sitt bästa. 
Henricsson är mycket rak och tydlig i sin kommunikation. För att kunna ge och ta 
rätt information snabbt vistas han ofta långt framme hos trupperna. En annan 
respondent säger att Henricsson ofta kommer ”ut på golvet” för att ta del av 
verksamheten.  
 
”Han såg verkligen människorna i bataljonen som dess viktigaste resurs.” (Sunelid 
2004) 
 
Han ser till att de som arbetar med organisationens huvuduppgifter, i strid under BA 
01 eller i utbildning hemma i Sverige, får arbeta ostört från byråkratiskt brus. 
Henricsson följde inte alltid de givna normerna och nådde därigenom snabbare 
resultat än om han hade följt gällande regler. Henricsson besitter stora kunskaper 
om den verksamhet han leder. 
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Henricssons chef vid den tiden, Gen Owe Wiktorin, kompletterar bilden av 
Henricsson genom att säga att han har karaktär och utstrålning som gör att han är ett 
föredöme som ledare och chef. Henricsson har en stark personlighet och har mod. 
Owe Wiktorin beskriver vidare. 
 
”Ulf Henricsson har egna uppfattningar som han marknadsför på ett skickligt sätt. 
”(Wiktorin 2004) 
 
Henricsson har därigenom en förmåga att uttrycka sig så att han får medarbetarna 
med sig. Avslutningsvis beskriver Owe Wiktorin Henricsson som uppskattad både 
uppåt och nedåt i hierarkin. 
 
Henricssons egen beskrivning av sin karaktär och sin syn på varför han har blivit en 
hjälte stämmer väl överens med både de underordnade och hans chefs beskrivning. 
Ulf Henricsson tillägger att han alltid har varit engagerad i sitt jobb. Han har alltid 
tagit uppgiften före egen karriär och bekvämlighet. Han poängterar vikten av att en 
chef ska vara ute och kunna bygga upp tillit hos sin personal.  
 
”Det gäller att synas vid rätt tillfälle” (Henricsson 2004) 
 
Som en avslutning på beskrivningen av Henricsson som hjälte vill jag lyfta fram 
Tornbergs förklaring på varför Henricsson kan uppfattas som en hjälte. Henricssons 
stora kunskaper och till viss del toppstyrning gjorde att när han inte fanns på plats 
blev hans organisation till viss del förlamad. Avsaknaden av honom förstärkte hans 
status som hjälte. När sedan Henricsson blev avlöst av en mindre karismatisk och 
”regelyvig” chef förstärktes hans image som hjälte ytterligare. Anmärkning: 
Tornberg satt vid den, tiden då Henricsson var chef för BA 01, i FM ledning som 
chef för Kustflottan och hade god bild av Henricsson. 
 
Hur använde FM Henricsson i den interna marknadsföringen? 
På frågan om FM ledning hade ”koll” på Henricsson svarade samtliga, inkl 
Henricsson själv, att ledningen hade ”koll” på honom. Henricsson blev den erkända 
hjälten pga det stora mediatryck som låg på honom då han var chef för BA 01. 
 
Henricsson blev befordrad till Öv1 efter avslutad tjänst som chef för BA 01. De 
underlydande är något kritiska till varför han inte fick någon ytterliggare befordran. 
Dock ser de positivt till att han användes som kommentator i media. Den 
sammantagna bilden från de underordnade är att Henricsson kunde ha använts mer i 
den interna marknadsföringen för att motivera och engagera personalen och 
därigenom få en högre genomslagskraft vid förändringar i FM. 
 
Owe Wiktorin beskriver att det föregick en diskussion från Henricssons sida om att 
gå i förtida pension. Henricsson ändrade sig och stannade kvar. Detta gör att det var 
svårt att föra någon diskussion om vart Henricsson skulle efter sin befattning som 
chef BA 01. Den gemensamma slutliga lösningen med en befordran till Öv 1 och 
jobbet som fördelningschef var ett bra användande av Henricsson anser Wiktorin. 
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Henricsson själv tycker att FM har använt honom på ett bra sätt bla i media. 
Henricsson tycker att han som chef för Institutionen för ledarskap och management 
(ILM) vid FHS gör mycket nytta. Hans erfarenheter höjer trovärdigheten på 
institutionen. 
 

”Jag hade knappast blivit fördelningschef utan att ha lyckats med BA 01” 
(Henricsson 2004). 

 
Finns det begränsningar för användandet av Henricsson i den interna 
marknadsföringen? 
Enligt Sunnelid är Henricsson uppskattad för sin tydlighet och rakhet, vilket inte 
alltid är förknippat med diplomati. Detta gör att det inte alltid är lämpligt att ha en 
sådan hjälte i marknadsföringssyften. En som Henricsson blir uppskattad 
underifrån, men inte av de ovanifrån. Sunnelid ser det som en begränsning.  
 
Engström beskriver att Henricsson uppfattades ibland av sina chefer som kritiskt 
granskande, men i själva verket var han bara sig själv. Det var hans sätt att vara. Att 
Henricsson uppfattades som kritiskt granskande var sannolikt hämmande för honom 
i vissa fall. 
 
Jantelagen begränsar framtagandet av hjältar och användandet av dem. Hjälten får 
med automatik fiender främst pga avundsjuka. Ibland upplever Henricsson själv att 
det är en belastning att vara en krigshjälte. Det är likadant i hela det svenska 
samhället, ingen ska vara bättre än någon annan. 
 
Hur kan FM bättre använda Henricsson i den interna marknadsföringen? 
Det framkommer inte några tydliga förslag på hur FM bättre skulle kunna använda 
honom i den interna marknadsföringen. Henricsson själv och hans chef Owe 
Wiktorin ser inte att det fanns bättre sätt att använda honom på, medens de 
underordnade ger en bild (dock svag) om att de gärna hade sett att FM hade nyttjat 
honom mer. De ger dock inga konkreta förslag på hur. 

6.2.2  Kmd Göran Frisk  
De underordnade respondenterna ser Frisk som en karismatisk officer som har en 
naturlig auktoritet 
 
”Man lyssnade oavsett vad han pratade om.” (Alderbro 2004)  

 
Frisk går in helhjärtat för sina uppgifter hade ett stort personligt engagemang. Han 
är extremt målstyrd i lösandet av sina uppgifter. Inför en ny uppgift 
nyttoinventerade Frisk i syfte att snabbast och bäst nå sitt mål. Han drog sig inte för 
att fråga operatören direkt (bortkopplade en eller flera nivåer för att få 
råinformation). Frisk engagerade personal i flera nivåer och grader (även de med 
lika eller högre än han själv) att dra åt samma håll. 
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Han ställer uppgifter med ett tydligt ramverk, ofta i ett större sammanhang. Frisk 
ställer tydliga krav och sätter upp målbilder för vad som ska uppnås. Frisk ger ett 
tydligt BIS11.  
 
”Frisk var otroligt tydlig i sin kommunikation.” (Alderbro 2004) 
 
I dag används commanders intent i GOP12 processen. Frisk hade redan vid den tiden 
ett eget ”commnaders intent” som gick under namnet ”TaL: s 13 tankar i natten”. 
Frisk får fram sitt budskap tydligt och i ett bra sammanhang. Frisk skapar genom 
detta goda förutsättningar för kreativt tänkande och manövertänkande i uppgiftens 
lösande för sina underlydande chefer. 

Frisk blev hjälte långt utanför sin egen flottilj främst pga av att han under 
ubåtsjakttiden ledde en sammansatt styrka bestående av enheter ur flera förband. 
Dessutom stärktes hans ställning som hjälte av att han efterträdes av en betydligt 
mindre karismatisk chef. 
 
Frisks chef vid den tiden, Tornberg, beskriver honom enligt nedan. 
 
”Han är kanske den mest kände chefen. Det är få som inte känner igen hans namn. 
Det går många historier om honom. Frisks religiösa tro samt hans övergripande tro 
på systemet har gjort att han får medarbetarna med sig. Han har fått ett odödligt 
namn.” (Tornberg 2004)  
 
Göran Frisk har en stor karismatisk förmåga. Frisk är en idealist och helt orädd och 
slåss för det han tror på. Han bryr sig inte alltid om att om att sätta sig in hela 
regelverket som styr verksamheten.  
 
Frisk själv tror att skälet till att han blev populär som chef var följande: 
Han tar ansvar för sina beslut. Han räds inte för att vara okonventionell. Han 
försöker ställa helt klara uppgifter. Ett BIS ska vara lätt att förstå. Detta möjliggör 
personalens kreativitet att inom tilldelad ram att lösa en uppgift. 
 
Han var en chef i ”rätt tid” då 46.Patrullbåtsdivisionen och övriga sjöstyrkor var 
dåligt förberedda och utrustade för ubåtsjakt. Han var chef under en tidsperiod då 
det skedde en stor utveckling. Det blev många beslut som han fattade som var emot 
den normala anskaffningsprocesserna för materiel. 
 
Hur använder FM Göran Frisk i den interna marknadsföringen? 
På frågan om FM ledning hade ”koll” på Frisk svarade samtliga, inkl Frisk själv, att 
ledningen hade ”koll” på honom. Tornberg lägger till beskrivningen att Frisk var en 
kontroversiell person i befordringsberedningen vid den tiden Tornberg satt med i 
den. 
 
Frisk själv beskriver att FM ledning hade bra ”koll” honom tack vare ubåtsjakten. 
Det var mycket folk ute och tittade. Det var höga militärer och försvarsministern. 
Dessutom skrev och debatterade han mycket i media och på möten 
diskussionsträffar om flottans och marinens framtid. 
                                                 
11 Beslut i stort.  
12 Guidelines of Operational Planning. NATO:s planeringsmall för militära operationer. 
13 TaL=Taktiska ledaren, oftast till sjöss 
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När det gäller hur FM använde Frisk i den interna marknadsföringen svarar en av de 
underordnade att hans förlängda förordnande som flottiljchef och tillika chef över 
ubåtsjaktstyrkan var ett tydligt tecken på att ledningen använde honom på ett bra 
sätt. Frisk har även efter ubåtsjakttiden haft ett flertal viktiga uppdrag i marinen. 
 
Tornberg säger till en början att FM inte alls har använt Frisk i den interna 
marknadsföringen. Efter en stunds diskussion kring Frisks inträde i Krigsvetenskaps 
Akademin samt den banbrytande insatsen för att få till stånd 
minröjningsoperationerna i Baltikum säger Tornberg att Frisk indirekt hade spelrum 
att agera och påverka organisationen. 
 
Frisk själv anser att han har blivit rätt använd i FM interna marknadsföring. Hans 
kommenderingar och uppgifter efter tiden som flottiljchef har varit; chef för MTC14, 
systemledare för Korvett Visby, sekreterare i AGOK15 samt ordförande i FBB16. 
 
Finns det begränsningar för användandet av Frisk i den interna 
marknadsföringen? 
Generellt begränsar hierarkier, men det finns fall, ex Frisk, som inte bryr sig om 
hierarkier och grader utan tittar på kompetensen säger en underordnad. 
 
Tornberg kommenterar att Frisks religiösa tro samt hans övergripande tro på 
systemet har fått medarbetarna med sig, det har dock även skapat aversioner inom 
vissa grupper. Den fackliga sidan har klart visat sitt ogillande mot Frisks ledarskap. 
Många ansåg att han var för nonchalant mot regelverket och att därmed inte kunde 
ges högre självständiga ansvarsbefattningar. En del ansåg också att han var för 
”blå” och inte var tillräckligt försvarsmaktsintegrerad. Dock tycker Tornberg att 
exemplet Frisk visar på en stor öppenhet för behovet av ledare även av Frisks typ i 
systemet 
 
Hur kan FM bättre använda Frisk i den interna marknadsföringen? 
Precis som med Henricsson framkommer det inte några tydliga förslag på hur FM 
bättre skulle kunna använda Frisk i den interna marknadsföringen. Han har 
sannolikt därför använts på ett bra sätt. 

6.2.2  Sammanfattning av de utvalda exemplen på hjältar 
Respondenterna ger en samlad bild av de två valda hjältarnas karaktärer. Jag har 
sammanställt de beskrivna karaktärerna och beskriver här nedan de mest frekventa. 
Den karaktär som är mest gemensam för båda dessa exempel på hjältar är att de är 
raka och tydliga i sin kommunikation. 
 
Efter tydlighet kommer fyra karaktärer för dessa exempel på hjältar. Den första 
karaktären är att de är karismatiska som personer. Den andra är att vistas långt 
framme hos trupperna för att kunna möta de som genomför verksamheten. Den 
tredje är att de båda har en egen uppfattning som de står för. Att stå för sina beslut 
och sitt handlande är det fjärde karaktären. 
 
                                                 
14 Marinens taktiska Centrum 
15 Arbetsgrupp officerskompetensutveckling 
16 Marinens behörighetsberedning 
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Dessa två exempel på hjältar är två goda exempel på hur FM har använt hjältar i den 
interna marknadsföringen.  
 
”Både Frisk och Henricsson har använts bra som hjältar”(Tornberg 2004). 

6.3 Hur använder FM hjältar i den interna 
marknadsföringen? 

6.3.1 Inledning 
Intervjuerna omfattade 11 huvudfrågor, vissa med flera underfrågor. De 
intervjufrågor som redovisas här nedan är de som inte blev behandlade i 
redovisningen av två de utvalda hjältarna. Denna del redovisar bilden av hjältar 
generellt i FM. 

6.3.2 Hur påverkas vi av hjältar? 
Min intervjufråga nummer 4 gav ett något annorlunda svar än jag hade tänkt mig. 
Frågan löd: Hur ser du på fredshjältens och krigshjältens påverkan på dig/med-
arbetarna? Min avsikt med frågan var att se om de två hjältetyperna krigshjälte och 
fredshjälte påverkar oss medarbetare på olika sätt. Respondenterna svarade på ett 
annat sätt än vad jag hade tänkt mig. Respondenterna har mer beskrivit skillnaden 
och likheten med de två typerna av hjältar. Ur deras svar kan jag ändå läsa ut 
hjältarnas påverkan på individen. Sex av åtta har svarat att det inte är någon skillnad 
på hjältetyperna. Båda påverkar oss medarbetare. Det som skiljer dem åt är när de 
blir upptäckta. De underlydande respondenterna ger en tydlig bild av att en 
krigshjälte även påverkar dem på ett liknande sätt i en fredssituation. När det 
däremot gäller en fredshjälte är det inte lika säkert att denne fungerar och påverkar 
oss medarbetare på samma positiva sätt som i fred.  
 
”Krigshjälten har ofta ett ledarskap, tydlighet och målfokusering som gör att han 
eller hon även passar i fredsrollen ”(Berg 2004). 
 
Det finns dock en negativ aspekt som både Wiktorin och Henricsson beskriver. En 
krigshjälte kan bli svår att nyttja i en efterträdande fredsroll. Henricsson beskriver 
att det ibland har varit svårt att bli av med krigsrollen eller komplettera den rollen 
med en mer fredsbetonad positiv roll. Ulf Henricsson beskriver utifrån egna 
erfarenheter att vissa individer på en ny arbetsplats lätt kan få en förutfattad mening 
om hjälten och har därigenom svårt att se denne som något annat än en just en 
krigshjälte.  
 
 
I fråga 5 fick respondenterna svara på hur de såg på hjältars symbolvärde. Kan det 
merutnyttjas i interna marknadsföringsaktiviteter?  
 
På denna fråga blev svaren helt samstämmiga. Samtliga åtta var eniga om att 
symbolvärdet spelar en stor roll i den interna marknadsföringen. Respondenterna 
ger ett flertal exempel på hur hjältar kan och bör användas. Jag redovisar dessa 
under rubriken 6.3.5. 
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”Ja, definitivt, men det kan utvecklas mer. Ett bra exempel på det är att inför/efter 
ett FB informera innehållet med organisationen. Då är det extra viktigt att den som 
framför budskapet har ett stort förtroende hos medarbetarna” (Alderbro 2004). 
 
”Ja, definitivt! Där kan det finnas utrymme för förbättring” (Wiktorin 2004). 
 
I underfråga 5B fick respondenterna svara om det finns något bäst före datum för en 
hjältens påverkansmöjlighet? Tyngdpunkten i respondenterna svar är tydlig. Sex av 
åtta svarade att det finns en bortre tidsgräns. De två kvarvarande ansåg att genom att 
utnyttja hjälten kontinuerligt och strategiskt kan man nyttja dennes ställning under 
en lång tid. En förutsättning är dock att hjälten uttalar sig inom sitt 
kompetensområde. 
 
 
I fråga 6 ville jag ha respondenternas syn på svaren på enkätens fråga 18: Kan 
hjälten lätt få dig att ändra inställning/attityd i en fråga? 
 
I enkäten blev resultatet en stor spridning och ett toppvärde nära mitten, men med 
tyngdpunkt åt den positiva sidan. Svaren i intervjuerna blev likadana. Fyra ansåg 
klart att hjälten får oss medarbetare att ändra attityd i en fråga. Två anser klart att 
det inte är lättare för en hjälte att ändra attityder hos medarbetare och två har en mer 
nyanserad bild i frågan. Flera svarar att även om en hjälte har en stor övertygande 
kraft, läggs dennes budskap till den egna uppfattningen i frågan. 
 
”Jag är övertygad om att hjältar påverkar oss medarbetare mer än vi vill tro. 
Jämför med reklam, få säger att de blir påverkade men de flesta blir det” (Alderbro 
2004). 

 
”Att ändra attityder är bland det svåraste man kan ge sig på! men har man en bra 
ledare/förebild som för fram en uppfattning så kanske det har en större 
påverkansmöjlighet och att en förändringsprocess då är lättare att ta till sig” 
(Wiktorin 2004). 
 
 
I fråga 8, hur ser du på förekomsten och genomslagskraften i informella nätverk? 
svarade samtliga respondenter att de anser att informella nätverk har en stor till 
mycket stor genomslagskraft både generellt och i FM. En respondent säger att ”utan 
nätverken hade inget gått”(G Frisk 2004). En annan med samma åsikt lägger till att 
”det är i de informella nätverken som besluten bereds och att de fattas i de formella 
strukturerna” (Henricsson 2004). Wiktorin har samma åsikt om dess värde, men har 
också en mer destruktiv beskrivning på konsekvenserna.  
 
”Informella nätverk är mycket vanliga. Genomslagskraften är större än man tror. 
Det finns en mängd informella nätverk i FM. Sett till helheten så har många av 
dessa nätverk motarbetat de övergripande syftena för FM. I vissa fall har de 
förhindrat eller fördröjt utvecklingen inom vissa områden. Man ser inte helheten.” 
(Wiktorin 2004) 
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6.3.3 Hur använder FM hjältar i den interna marknadsföringen? 
Till en början fick respondenterna beskriva hur de uppfattar att FM ledning (idag 
direktionen) har/hade ”koll” på vilka organisationens hjältar är? (fråga 2) 
 
Vid en generalisering av resultaten anser fyra av respondenterna att FM ledning har 
”koll” på organisationens hjältar. Tre stycken anser att FM inte har ”koll” på sina 
hjältar. Den sista har ingen klar uppfattning. Detta gör att det är en svag tyngdpunkt 
att FM har ”koll” på sina hjältar. De två överordnande anser att FM har ”koll”. De 
två hjältarna har en motsatt uppfattning, dvs. att FM inte har ”kollen”.  
 
”Generellt hade de nog en uppfattning om individerna, men inte deras genomslags 
kraft”(Alderbro 2004). 
 
”Hjältarna, de dugligaste individerna höll man (ledningen) koll på” (Wiktorin 
2004). 
 
I samband med fråga 2 ställde jag en kompletterande fråga (2B): Underlättar inte 
befordringsberedningen för FM ledning att identifiera hjältarna? Respondenternas 
svar spänner från dem som anser att urvalssystemet inte är tillräckligt samt att 
karisma och hjältestaus inte är med som kriterier i befordringsberedningen till dem 
som anser att befordringsberedningen fungerar. Tyngdpunkten i svaren ligger på att 
befordringsberedningen fungerar mindre bra för att befordra hjältarna. 
 
”Nej, hjältar är besvärliga, det ska vara bra officerare med stabskarriär. Att ha 
internationell erfarenhet är inte en merit i befordringarna. Många ”hjältar” har 
tryckts ner under de år jag haft insyn i befordringsberedningarna.” (Henricsson 
2004). 
 
”Vissa individer med liknande karaktär som Frisk har blivit ”stoppade” i dessa 
beredningar. Individernas status som hjältar eller som förebilder kanske inte har 
den tyngd i beredningen som de borde ha”. (Tornberg 2004) 
 
”Ja, hjältarna hamnar i den normala processen med befordringsberedningar och 
diskussioner om hur man bäst utnyttjar dessa individer. Varje individ blev 
dissekerad i diskussionerna” (Wiktorin 2004). 
 
 
Fråga 3: Hur uppfattar du att FM ledning (idag direktionen) använder hjältar 
generellt i den interna marknadsföringen för att motivera och engagera personalen 
och därigenom få en högre genomslagskraft vid förändringar?  
 
Svaren ger en mycket tydlig bild. Sju av åtta respondenter har svarat att hjältar inte 
används i den interna marknadsföringen.  
 
”Man är mycket bunden till den organisatoriska befattningen som vederbörande 
har. Att utnyttja personer som uppfattas som föredömen och några man verkligen 
lyssnar till istället för att själv ta hand om kommunikationen uppfattas som en 
svaghet. FM har svårt för att använda hjältar vid rätt tillfälle/rätt uppgift” 
(Tornberg 2004).  
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6.3.4 Finns det begränsningar för användandet av hjältar i den 

interna marknadsföringen? 
Fråga 7: Finns det något som begränsar användandet av hjältar i den interna 
marknadsföringen i FM? (En öppen fråga) Den här frågan har jag delat i tre delar 
för att behandla svaren. först en allmän del och därefter en del med jantelagen och 
en del med hierarkierna i FM. Rent allmänt finns det ett antal spridda kommentarer 
från respondenterna. Två svarar att det är svårt att hitta eller identifiera dem, särskilt 
uppifrån. En annan svarar att hjältar ska användas mer, men används fel individ vid 
fel tillfälle finns risken att budskapet slår tillbaka. Alderbro svarar att hjältar (ofta 
krigshjältar), genom att de ofta är ytterligheter, inte accepteras av alla medarbetarna. 
Dessa är ofta mycket stora hjältar för vissa medarbetare och rent av antihjältar för 
andra medarbetare. Göran Frisk säger att hjälten lätt kan bli överutnyttjad när denne 
inte förnyar sig.  
 
 
En majoritet av respondenterna (sex av åtta) svarar att jantelagen begränsar 
utnyttjandet av hjältar i den interna marknadsföringen. Den svenska kulturen 
begränsar. Det är inte okej att sticka ut från mängden. Det är likadant i hela det 
svenska samhället, ingen ska vara bättre än någon annan.  
 
”Genom att lyfta fram de goda exemplen dagligen mjukar vi upp jantelagen och 
synen på hjältar” (Henricsson 2004). 
 
 
Sex av respondenterna anser att hierarkier begränsar användandet av hjältar i den 
interna marknadsföringen i FM. Två anser inte att det finns någon begränsning. 
 
”En hjälte blir uppskattad av de underifrån och inte de ovanifrån. Jag ser det som 
en begränsning. Detta gäller särskilt överordnade chefer.(Sunnelid 2004) 
 
”FM organisation är för låst för att kunna använda hjältarna i den interna 
marknadsföringen. I FM är man lojal mot sin chef” (Tornberg 2004). 

6.3.5 Hur kan FM bättre använda hjältar i den interna 
marknadsföringen? 

Alla respondenterna anser att FM kan utnyttja sina medarbetares hjältar på ett bättre 
sätt i den interna marknadsföringen t.ex. vid organisationsförändringar och 
attitydförändringar. Utifrån detta klara svar redovisar jag här nedan deras förslag på 
utveckling. 
 
 
I fråga 11 fick respondenterna svara på hur de uppfattar att FM idag agerar för att 
förändra attityder och inställningar hos sina medarbetare. Tre av respondenterna 
fick aldrig möjligheten att svara på frågan då intervjutiden tog slut. De respondenter 
som har svarat ger inte en klar bild. Två anser att FM får godkänt i sitt agerande. Ett 
exempel som tas upp är då inspektörerna på ett bra sätt har informerat om FB-04. 
Ett annat exempel är hur HKV driver NBF genom att dels driva seminarier och dels 
genom att skriva böcker. De andra tre som svarade har en motsatt syn på FM 
agerande. De menar att alla de projekt, utbildningar mm som HKV driver inte når 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-06-04 FHS beteckning: 
Örlkn Johan Rodensjö  19100:2019 
Chp 02-04  Sidan 38(53) 
 
 
den effekt som avsågs. Ingen av respondenterna har angivit att hjältar eller 
förebilder har använts för att förändra attityder och inställningar. 
 
 
Frågeställningen i fråga 9 såg ut enligt följande: Om man vill använda hjältarna i 
den interna kommunikationen måste man också ha tydliga hjältar med ett brett stöd 
från medarbetarna. Min enkätundersökning visar på att det är 55 % som har en 
tydlig hjälte/förebild. Är det viktigt för FM att ha hjältar?  
 
Alla åtta respondenterna var eniga om att FM behöver hjältar.  
 
”Ja, alla organisationer behöver ha någon hjälte att identifiera sig med. Alla 
behöver någon eller några som de lyssnar lite extra på” (Berg 2004). 
 
 
I underfrågan 9B ställdes frågan hur ska FM kunna öka antalet medarbetare som har 
en tydlig hjälte i FM? Jag kommer här att sammanställa denna fråga tillsammans 
med underfrågan i fråga 10 ”Hur ska FM lättare kunna identifiera sina medarbetares 
hjältar”? Svaren innehöll en stor mängd gemensamma åsikter för att bättre kunna 
identifiera FM hjältar och på sikt kunna öka denna siffra. 
 
Fyra respondenter menar att när vi får ett 360-graders vitsordssystem kommer fler 
av medarbetarnas hjältar att lyftas fram. En av hjältarna i den empiriska 
undersökningen har dock skeptisk syn på systemet. 
 
”Det framtida 360 graders vitsord kommer att förbättra underlaget, men inte lösa 
problemet. Det kommer att bli svårt att få generalsskiktet att börja använda 360-
graders-systemet. Det finns ett antal herrar i generalskåren som inte vill ha ett 
sådant system. Utan dem kommer det inte att bli ett trovärdigt instrument!” 
(Henricsson 2004) 
 
 
Sex av respondenterna trycker på att FM måste bli bättre på att lyfta fram individer 
som gör något bra i det vardagliga arbetet. Chefer och medarbetare ska lyfta fram 
det goda exemplet och inte som ofta idag skoja om de som gjort något mindre bra. 
Det här är en kulturförändring som måste till. Se även fråga 7 om jantelagen som ett 
hinder för den interna marknadsföringen.  
 
”Utse årets officer och belöna denna under mediabevakning” (Henricsson 2004). 
 
 
Två av respondenterna nämner USA som ett föregångsland när det gäller att lyfta 
upp det goda exemplet. 
 
”Använd hjältarna mer i intern marknadsföring. Visa upp det goda exemplet i 
vardagen. I USA:s navy har man begreppet ”sailor of the day” dvs dagens hjälte” 
(Berg 2004).  
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”I USA säger man att man jobbar åt en viss amiral eller general. Denna metod att 
beskriva var man jobbar lyfter fram sin högsta chef som en hjälte. Man lyfter även 
fram sig själv och inte som vi gör i Sverige där vi säger att vi jobbar ex. som 
handläggare vid GRO UTB SAMO. Kan vi mer anamma det amerikanska sättet 
skulle vi tydliggöra våra ledare bättre” (Tornberg 2004). 
 
 
Två respondenter anser att det beror på urvalet av dem som rekryteras. Som aspirant 
får man får inte sticka ut, alla ska ha samma mål. FM måste hitta individer med rätt 
fallenhet för officersyrket. Vid urval måste de som sticker ut från mängden släppas 
fram och inte som idag bromsas.  
 
”FM måste ha chefer med tydliga personligheter” (Tornberg 2004). 
 
 
Tre respondenter anser att strategisk personalplanering och befordringsfrågor måste 
ändras. Det ena är att det ska vara hårdare urvalskriterier mot organisationens behov 
och inte mot individens som det är idag. Det andra är att FM måste ha en bättre 
personaluppföljning och individplanering. FM:s chefer ska aktivt söka upp de som 
bör gå skola eller söka en viss befattning. De bästa ska premieras. De två andra 
menar att FM och dess chefer måste engagera sig mer i bemannings- och 
befordringsfrågor och på ett mer aktivt sätt leta efter organisationens hjältar. En av 
dessa vill även att FHS återtar urvalsprocessen vid skolan för att leta upp de duktiga 
officerarna. 
 
Två respondenter anser att FM:s chefer inte använder FM:s ledarskapsmodeller. I 
den svenska strategiska doktrinen talar man om uppdrags taktik. FM chefer lever 
inte upp till det. De detaljstyr och kontrollerar för mycket. Respondenterna menar 
att om man följer ledarskapsmodellerna blir man lättare en hjälte för sina 
underställda. 
 
”Vi har ju en ledarskapsmodell med en mycket tydlig fokusering på uppdragstaktik 
och delegerat ledarskap. Det är bara att leva som vi lär”(Henricsson 2004). 
 
 
Två respondenter anser att FM ska befordra färre individer. Allt för många uppnår 
Peters princip17. Det är inte alltid som de bästa blir bra chefer. Detta gäller särskilt 
på högre nivåer. Med ett mindre antal toppchefer skulle urvalet bli bättre. 
 
”Du blir befordrad för vad du har gjort istället för att du är duglig på nästa nivå. I 
den gamla tyska generalstabskåren var det få som blev befordrade, vilket gjorde att 
medarbetarna viste att de som blev befordrade var de bästa. Detta gjorde att de fick 
ett stort förtroende för dem” (Frisk G 2004). 
 
 

                                                 
17 Befordrad till sin inkompetensnivå (Björkman 2003). 
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Dagens chefer är sällan ute på förbandsbesök anser en respondent. Cheferna måste 
mer aktivt sökte upp förbanden eller platser i organisationen där verksamheten 
genomförs och där möta personalen på ett aktivt engagerat sätt. Genom ett sådant 
beteende kommer de få personalens tillit och därigenom få en starkare status som 
hjälte.  
 
”Genom att lyssna och ta tag i problem blir chefen en hjälte”(Tornberg 2004).  
 
 
Övriga synpunkter som respondenterna hade på hur FM kan identifiera fler hjältar: 
 
”Det hänger på urvalet av de som rekryteras. Man får inte sticka ut, alla ska ha 
samma mål. Vid urval måste de som sticker ut släppas fram. Idag bromsas de eller 
slutar i FM och går till civil verksamhet.” (Sunnelid 2004) 
 
”Låt chefer få möjlighet att fatta fler beslut med kalkylerade risker. Ta bort eller 
gör om personalansvarsnämnden, den hämmar chefers agerande”(Berg 2004). 
 
”Lyft fram individer tidigare i deras karriär”(Alderbro 2004). 
 
”Chefsämnen ska prövas mot deras nästkommande officersnivå” (Frisk G 2004). 
 
”Mentorskap, stöttning och hjälp av mera erfarna kamrater hjälper en chef att 
utveckla de mer positiva sidorna hos en person”(Wiktorin 2004). 
 
” Ta fram en årlig enkät på organisationens hjältar (lik din enkät) och redovisa 
resultatet i t.ex. Tidningen Insats och försvar. Den offentliga redovisningen triggar 
medarbetare och chefer att bli bättre” (Henricsson 2004). 
 
”Med längre kommenderingar skulle alla men framför allt chefer bli proffsigare i 
det som de gör och därigenom bättre kunna motivera sina medarbetare”(Tornberg 
2004). 
 
 
I underfråga 9C ställdes frågan: Bör /kan FM exponera sina hjältar mer och tidigare 
i deras karriär.  

 
Två respondenter fick inte frågan av olika anledningar. Fem anser klart att hjältarna 
ska exponeras tidigare. En vill uppmuntra till mer exponering i debatten. 
 
”FM måste uppmuntra till en mer engagerad debatt om FM framtid. FM måste 
uppmuntra de yngre till att exponera sig i debatten och våga ha en avvikande åsikt” 
(Frisk G 2004). 
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Fråga 10: Anser du att FM kan utnyttja sina medarbetares hjältar på ett bättre sätt i 
den interna marknadsföringen tex vid organisationsförändringar, 
attitydförändringar?  
 
Förutom att alla åtta har bejakat behovet, har de två överordnade följande tillägg: 
 
”Ja, FM kan göra det bättre, men de är inte hel kass. Både Frisk och Henricsson 
har använts bra som hjältar”(Tornberg 2004). 
 
”Ja, det finns en potential i att använda hjältar i den interna marknadsföringen som 
inte har utnyttjas”(Wiktorin 2004). 
 
 
Underfråga 10B: Hur ska de användas för att den interna marknadsföringen ska bli 
bättre? Jag kommer här att börja med respondenternas gemensamma åsikter för att 
sedan avsluta med enstaka påståenden. 
 
Fem av respondenterna ser det som viktigt att hjältarna används i viktiga personal-
utvecklande befattningar, där de har en central roll för att fostra yngre kollegor. Det 
kan vara befattningar som lärare på skolor eller viktiga befattningar i ett förband där 
de påverkar medarbetarna. Eftersom elever har sökt sig till en skola för att utveckla 
sig själva är extra mottagliga för nya attityder och värderingar från tex en hjälte 
eller en förebild.  
 
”Använd hjälten som lärare eller föreläsare vid kadettutbildning och vid FHS, dvs 
använd de bästa som lärare”(Frisk G 2004). 
 
Tre av respondenterna anser att hjältarna ska användas mer aktivt i 
kommunikationen med organisationen. Använd hjälten i media vid aktuella frågor 
som FM vill förmedla ut eller som kommentator i vissa sammanhang. Det är dock 
viktigt att rätt hjälte används vid rätt tillfälle. Används fel hjälte är risken stor att 
budskapet slår tillbaka. 
 
”Gå ut aktivt och sälj/kommunicera ett budskap med organisationen 
(medarbetarna) innan alla frågor kommer. Det här är manöverkrig!”(Alderbro 
2004). 
 
 
Tre av respondenterna anser att det är av stor vikt vilken befattning en hjälte har 
eller får. De måste få en lämplig chefsbefattning för sin roll. Har man varit 
utomlands och gjort ett bra jobb kan det vara lämpligt att bli någon form av chef på 
t.ex. Swedint. Två stycken menar att ÖB måste vara en hjälte. 
 
”Ja, lägg mer kraft på att dels sortera, placera dugliga individer på rätt 
befattningar och dels att utnyttja dem som kommunikatörer i tex 
förändringsprocesser och organisations förändringar. Där tror jag att man kan 
snabba upp förändringsprocessen,  det ofta är attityder som ska förändras” 
(Wiktorin 2004). 
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Två av respondenterna poängterar vikten av att hjälten genomför chefsbesök. Fler 
respondenter understryker chefsbesök i en underfråga till fråga 11. 
 
 
Övriga synpunkter som respondenterna hade på hur FM bättre kan använda hjältar i 
den interna marknadsföringen. 
 
”Använd hjältarna mer i det politiska och diplomatiska spelet för att mer aktivt 
sälja FM:s behov och budskap utåt”(Berg 2004). 
 
”Jag vill se mer personliga veckobrev av chefer på alla nivåer, gärna som film via 
intern-TV eller mail. Särskilt gäller detta för ÖB, Inspektörer och förbandschefer. 
Filmerna ska visas ofta under dygnet eller veckan och vara lagom korta. Denna typ 
av media kanal informerar snabbt och utan förvanskning budskap till stora massor i 
organisationen”(Alderbro 2004). 
 
”FM ska arbeta mer planlagt och strukturerat med sina hjältars 
symbolvärden”(Henricsson 2004). 
 
”Läraren ska släppa fram de elever som har meriterande kunskaper tex. från 
internationell tjänst i ett ämne då läraren har mindre kunskap. ”(Henricsson 2004). 
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7 Analys 
Analys av frågeställningen, hur kan FM utveckla sin interna marknadsföring med 
hjälp av hjältar? 

7.1  Inledning  
Till att börja med har studien visat på att Henricsson och Frisk är två goda exempel 
på hur FM har använt hjältar i den interna marknadsföringen för att säkerställa att 
medarbetare på alla nivåer känner sig delaktiga i FM:s utveckling. De har haft 
tjänster som har gjort att de har haft möjlighet fortsätta att påverka medarbetarnas 
attityder. När det däremot gäller hur hjältar generellt har använts eller används i FM 
är respondenterna mer negativa. Jag kan också konstatera att Försvarsmaktens 
plattform för kommunikation klart och tydligt beskriver hur och av vem budskapen 
i FM ska kommuniceras. Förbandscheferna är utsedda till nyckelrollsinnehavare i 
FM interna kommunikation och den ska främst ske genom det personliga mötet.  
 
Ingen av respondenterna har angivit att hjältar eller förebilder har använts för att 
aktivt förändra attityder och inställningar i FM. Merparten av respondenterna menar 
att alla de projekt, utbildningar mm som HKV driver, inte når den effekt som avses. 
Enkätrespondenterna anser att hjältar skulle kunna användas bättre som 
kommunikatörer och attitydskapare i FM än de formella cheferna. Intervju 
respondenterna tillägger att FM kan utnyttja sina medarbetares hjältar på ett bättre 
sätt i den interna marknadsföringen. 
 
Ur resultatet framstår ett antal intressanta huvudområden att analysera mot den 
ställda frågan, hur kan FM utveckla sin interna marknadsföring med hjälp av 
hjältar? Huvudområdena är; begränsningar i användandet av hjältar, 
kommunikation, motivation, rekrytering och befordran samt bemanning. 

7.2 Begränsningar 
Det finns tre begränsningar för användandet av hjältar i den interna 
marknadsföringen som mer eller mindre hänger ihop. Den första begränsningen är 
för ledningen att hitta dem. Enkätundersökningen visade tydligt att medarbetarna 
inte tror att ledningen vet vilka deras hjältar är. Intervjuundersökningen visade 
samma sak, men inte lika tydligt. Sammantaget finns det en skepsis till att 
ledningen vet vilka medarbetarnas hjältar är. Vet ledningen inte vilka de är, kan de 
heller inte använda dem på ett planerat och aktivt sätt. Det finns i dag inte 
tillräckliga system och metoder för att identifiera personalens hjältar. Den andra 
begränsningen, som också påverkar den första, är jantelagen eller den svenska 
avundsjukan. Jantelagen förhindrar identifieringen av hjältar och användandet av 
dessa. Den tredje och sista begränsningen är FM hierarkiska struktur som försvårar 
informationsutbyte tvärs genom strukturerna. I den gränslösa organisationen tar 
författaren upp den militära hierarkin som det klassiska exemplet på lodräta gränser 
i en organisation (Ashkenas 1997). Kan organisationen lära sig att luckra upp sina 
hierarkier får de engagerande personalstyrkor som fattar snabbare och bättre beslut 
(Ashkenas 1997). Plattformens fokusering på att det ska vara förbandscheferna som 
är centrala för FM:s kommunikation kanske inte alltid är bra för att förankra ett 
budskap. I den gränslösa organisationen beskrivs ett antal områden för att luckra 
upp de lodräta gränserna. Den första tar upp informationsutbytet i en organisation. 
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Där skrivs bla om att välja rätt informationskanal beroende på meddelandets 
karaktär (Ashkenas 1997). Undersökningen visar på att en majoritet av 
medarbetarna inte ser förbandscheferna som individer som starkt påverkar dem. 
Detta är inte överrensstämmande med plattformen som förvisso beskriver olika 
tekniska kanaler, men binder upp ansvaret till förbandscheferna. Ashkenas skriver 
att valet av kanal för ett budskap väljs beroende på vilken målgruppen är, vilken typ 
av information som ska överföras och vad syftet med informationen är (Ashkenas 
1997). Trots den hierarkiska begränsningen visar undersökningen på att 
medarbetarna inte allt för sällan följer sin hjälte i stället för sin chef.  
 
Respondenternas ger ett antal förslag hur FM kan dämpa effekten av jantelagen och 
därigenom lättare hitta medarbetarnas hjältar: 
• Chefer och medarbetare ska lyfta fram det goda exemplet och inte som ofta 

idag skoja om de som gjort något mindre bra.  
• Ta fram en årlig enkät på organisationens hjältar (lik min enkät) och redovisa 

resultatet i t.ex. den interna tidningen Insats och försvar. Den offentliga 
redovisningen triggar medarbetare och chefer att bli bättre. 

• Uppmuntra yngre officerare till debatt i försvarsfrågor. Genom debatten blir 
duktiga officerare och hjältar exponerade mer och får därigenom ett större 
genomslag. 

7.3 Kommunikation 

7.3.1 Allmänt om kommunikation 
FM beskriver i plattformen den ökade vikten av att kommunicera medvetet och 
tydligt. Detta gäller särskilt vid förändringar som t.ex. förändringen av FM från ett 
invasionsförsvar till ett försvar med flexibel insatsförmåga. I plattformen anges 
vidare att det personliga mötet ska stå i centrum för kommunikationen.  
 
FM beskriver i plattformen att det är genom sin närmaste chef som medarbetare i 
FM i första hand ska få besked om vad olika beslut och förändringar innebär för 
det egna arbetet. Det är cheferna som ansvarar för att kommunikationen fungerar 
såväl inom respektive organisation som med dess omvärld. Arbetet med den 
interna kommunikationen på central nivå inriktas i första hand på att stärka 
kommunikationen mellan ledning och cheferna för förband, skolor och centra. Den 
direkta kommunikationen med medarbetarna ska ske lokalt och är ett ansvar för 
respektive förbandschef och motsvarande. Förbandscheferna är därför enligt 
plattformen nyckelrollsinnehavare i FM interna kommunikation. I enkäten fanns 
inte någon frågeställning som berörde hjältens kommunikationsförmåga. I en av 
intervjufrågorna framkom det dock att de två exemplena är raka och i vissa fall 
mycket tydliga i sin kommunikation. Om nu inte förbandscheferna har den 
kommunikativa förmågan som plattformen skriver är det deras ansvar att använda 
någon annan individ i sin organisation som genomför den praktiska 
kommunikationen.  
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Larssons modell (Larsson, 2001) beskriver intern kommunikation så som; att sprida 
och genomsyra mål, uppgifter och regler för organisations verksamhet, att 
koordinera organisationens aktiviteter, att förse ledningen med upplysningar om 
tillståndet i organisationen och om tillförlitligheten i sin information samt att 
socialisera in medarbetarna i organisationens kultur. De två exemplena på hjältar är 
båda mycket tydliga i sin kommunikation och är ofta ute hos förbanden på 
chefsbesök för att där sprida och genomsyra sina mål, uppgifter och regler. Deras 
tydliga kommunikation av mål är sannolikt skälet till att de har fått en hög 
verkningsgrad i sina organisationer och som därigenom har gett dem status som 
hjältar för sina medarbetare. Både Frisk och Henricsson säger att nätverk är oerhört 
viktiga. Henricsson (2004) menar att genom att både finnas i de informella och 
formella strukturerna blir hjälten framgångsrik. Franzén (1996) skriver att ”ju bättre 
kommunikationen lyckas, desto mindre energi i form av friktion eller annat spill 
förloras”. Hur den generelle hjälten i FM agerar i sin kommunikation har jag inte 
undersökt, men de två exemplena kan utgöra en tendens för hur hjältar 
kommunicerar. 
 
Det är viktigt att det pågår en öppen dialog inom FM. FM:s ledning ska gå ut aktivt 
och sälja ett budskap och kommunicera med organisationen innan alla frågor 
kommer (Alderbro 2004). Vad respondenten menar är att det är viktigt att det pågår 
en öppen dialog och debatt innan ledningen fattar ett beslut. I strategin som beskrivs 
i plattformen tar FM upp att i den interna arenan ska det råda en öppen 
kommunikation och ett debattklimat med högt i tak för att föra utvecklingen av FM 
framåt. En respondent säger att hjältarna ska användas mer aktivt i 
kommunikationen med organisationen. Använd hjälten i media vid aktuella frågor 
som FM vill förmedla ut eller som kommentator i vissa sammanhang. Det är dock 
viktigt att rätt hjälte används vid rätt tillfälle. Används fel hjälte är risken stor att 
budskapet slår tillbaka. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) skriver att på 
samma sätt som på de externa marknaderna bör man därför rikta sig mot den interna 
marknaden på ett aktivt, marknadsföringsmässigt sätt. Grönroos beskriver vikten av 
att aktivt sälja in existerande och nya tjänster, stödtjänster, reklamkampanjer etc. till 
de egna medarbetarna (Grönroos, 1996). 

7.3.2 Chefsbesök 
Dagens chefer är för sällan ute på chefsbesök. Chefsbesöken är en del av det 
personliga mötet som har flera goda effekter ur ett kommunikativt perspektiv. För 
det första får chefen möjlighet att träffa och studera mottagaren. Både Strid (1999) 
och Larsson (2001) belyser vikten av att studera mottagaren av det tänkta 
budskapet. Larson menar det är av största vikt att sändaren av ett budskap har en 
realistisk bild av en målgrupps attityder och föreställningsvärd kring ett ämne för 
att kunna lyckas med sin kommunikation. Strid menar att modern 
informationsforskning bygger på att studera mottagaren mer än sändaren (Strid 
1999). Även Grönroos (1996) beskriver, ur ett ledningsperspektiv, vikten av att 
förstå de underordnades situation, för att kunna decentralisera beslutsfattandet i en 
organisation. Ledningen måste förstå de underordnads situation för att kunna fatta 
rätt beslut för att det inte ska uppstå GAP. Jag skriver vidare om detta under 
kommunikationsplanering (7.3.3). För det andra medges en dubbelriktad personlig 
kommunikation utan filter mellan chef och medarbetare. Grönroos (1996) och Strid 
(1999) beskriver båda hur man bäst ändrar på attityder i en organisation. De menar 
att den skriftliga informationen sällan står på egna ben utan den måste 
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kompletteras med personlig kommunikation. Detta gör att kommunikationen inte 
bara är ett förbandschefsansvar utan även ansvar för FM:s ledningschefer i HKV. 
För det tredje har själva besöket ett symboliskt värde, genom att chefen visar 
intresse för verksamheten. Henricsson säger att man som chef inte behöver vistas 
ofta ute hos förbanden. Det gäller att synas vid rätt tillfälle så får de underlydande 
en känsla av att chefen ofta är hos dem. Bolman och Deal (1997) beskriver att 
många händelser och skeenden är viktigare för vad de uttrycker än för vilka 
resultat de leder till. De hjälper människor att hitta mening, syfte och kärlek i livet. 
Att visa sig vid rätt tillfälle är alltså en symbolisk handling. Bolman och Deal 
(1997) skriver vidare om vikten av det symboliska ledarskapet, särskilt i samband 
med förändringar. Respondenterna är eniga om att en hjältes symbolvärde spelar 
en stor roll i den interna marknadsföringen. Den fjärde goda effekten med 
chefsbesök är att det skapas stora möjligheter för en chef att nå ut med ett 
kärnbudskap som annars lätt drunknar i den i dag stora mängd av information som 
mottagarna har tillgång till, t.ex. via mail och Internet. Strid skriver att den 
skriftliga informationen står sällan på egna ben. Den viktigaste orsaken till 
ovanstående resonemang är att mottagaren medvetet och aktivt väljer den 
information han vill ha och att informationen bör anpassas till detta. Man kan säga 
att mottagaren väljer på en fri marknad av information (Strid 1999). Enligt 
Arnerup-Cooper och Edvardsson bör en ledning på ett aktivt 
marknadsföringsmässigt sätt kommunicera med sin organisation. Chefsbesök är 
därför ett bra instrument att aktivt och personligt kommunicera genom. Även i 
plattformen beskrivs att kommunikationen i FM bör ske genom det personliga 
mötet. Dock visar undersökningen på allt för många chefer inte i tillräcklig 
utsträckning genomför kommunikation genom chefsbesök. Den femte och siste 
effekten av chefsbesök är att de skapar relationer. Relationer och nätverk är viktiga 
aspekter vid ledning. Både Gummesson och Strid skriver om detta. Enligt 
Gummesson avser den interna marknadsföringen skapa relationer mellan ledning 
och anställda och mellan olika funktioner (Gummesson 2002). Strid menar att de 
formella strukturerna har minskat i betydelse till förmån för de informella (Strid 
1999). Det är i de informella strukturerna som människor bygger relationer och 
skapar förtroende för varandra. Förutom att chefsbesök är goda tillfällen för 
kommunikation skapar de också möjlighet för fler chefer att synas och därigenom 
lättare kunna bli en hjälte för sin personal.  

7.3.3 Kommunikationsplanering 
En majoritet av de intervjuade säger att alla de projekt som HKV driver inte når 
avsedd effekt. Det är ett tecken på att ledningen inte sätter sig in i hur 
medarbetarna kommer ta informationen och hur de kommer att agera. Grönroos 
har en modell för styrning av kvalitet vilken innehåller en GAP-analys vid kvalitets 
styrning (Grönroos 1996). GAP nr 3 är intressant ur ett internt 
marknadsföringsperspektiv. Förstår organisationen vad ledningen avser? Det ligger 
i ledningens ansvar att ta reda på vad för typ av kommunikation som behövs för att 
organisationen ska acceptera och motiveras mot ett mål eller ett budskap som 
ledningen vill nå. Det gäller att förstå de underordnade för att kunna fatta rätt 
beslut. FM skriver i plattformen hur FM ska planera och styra sin kommunikation 
för att effektivt nå ut med ett budskap. Det finns dock alltså en skillnad i 
plattformens mål och verkligheten, när det gäller hur FM:s medarbetare 
medarbetarnas reaktion och agerande i dessa frågor. Det här är en fråga om en 
kulturell förändring och det kan ta tid innan verkligheten når i kapp. 
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7.4 Motivation 
En aspekt som har framkommit i undersökningen som gör det svårt för dagens 
chefer att motivera sina medarbetare. Dagens chefer kan inte eller vill inte följa 
FM:s ledarskapsmodell, uppdragstaktik. Med uppdragstaktiken ges uppgifter med 
tydlig målsättning och tydliga ramar för uppgiftens lösande. Frisk menar att 
tydliga uppgifter med tydliga ramar skapar en bra grund för kreativa lösningar från 
de underlydande, vilket ger motiverade medarbetare (Frisk G 2004).  
 
Av respondenterna i enkäten svarade 2/3 dels majoritet att hjälten lätt kan få mig 
lätt att ändra inställning/attityd i en fråga. På påståendet ”i en situation där din 
närmaste chef och "din hjälte" har olika syn på ett problem eller dess lösning följer 
jag med ord och handling min chefs beslut”, ligger respondenternas svar att det 1/3 
del som i en eller annan grad inte följer sin chefs beslut med ord och med handling 
till förmån för deras hjälte. På frågan, om hjältar skulle kunna användas bättre som 
kommunikatörer och attitydskapare i FM än de formella, blev svaret med markant 
tyngdpunkt (3/4) att hjältar kan användas bättre. Intervjuundersökningens två 
exempel har dock visat på att just dessa två har använts på ett bra sätt. Summerar 
jag dessa tre frågeställningar och intervjuerna kan jag konstatera att det finns 
uppfattning att det finns en outnyttjad resurs bland medarbetarnas hjältar som inte 
används i tillräcklig omfattning i den interna markandsföringen. Detta förklaras bäst 
med Bolman och Deals påstående om personlig makt. Individer med karisma, 
energi, styrka, politisk skicklighet, verbal förmåga och möjlighet att formulera 
visioner får eller besjälas med en form av makt som är oberoende av andra källor 
(Boman, Deal 1997). 
 
Plattformens kanske viktigaste syfte är att öka medarbetarnas möjlighet till 
delaktighet och engagemang inom FM. Ett av de tre övergripande målen med 
plattformen är att i det interna förändringsarbetet skapa drivkraft och motivation 
syftande till att underlätta genomförandet av förändringar. I enkäten svarade 
respondenterna att de blir extra motiverade av sin hjälte. FM skriver i plattformen 
att chefers agerande och förmåga till att kommunicera med medarbetarna är 
avgörande för att skapa och upprätthålla engagemang och framtidstro i 
förändringsprocessen. Förbandscheferna spelar en avgörande roll för att dialogen 
fungerar mellan alla led internt och externt samt för att bilden av FM tydliggörs. 
 
Respondenterna vid intervjuerna ger en klar bild av att det inte är någon större 
skillnad på en krigs- och en fredshjälte. Det som skiljer dem åt är när de blir 
”upptäckta”. Det är mycket troligt att en krigshjälte påverkar oss på ett liknande 
sätt i en fredssituation. När det däremot gäller en fredshjälte är det inte lika säkert 
att denne fungerar och påverkar och motiverar oss medarbetare på samma positiva 
sätt som i fred. Det stämmer överens med Gerry Larsson (2003) bild, dvs. att det är 
det grundläggandet förtroende i vardagen som utgör grunden för förtroende i kris. 
Med detta menar han att det inte räcker att bara vara en ”krigshjälte” för att få det 
extra förtroendet som en hjälte behöver i den mera vardagliga tjänsten hemma. 
Även Arnerup-Cooper och Edvardsson trycker på detta genom att skriva att ledare 
och ledarstilar har en avgörande roll i den interna marknadsföringen (Arnerup-
Cooper, Edvardsson1998). Det är alltså deras egenskaper som ledare och inte i 
vilken situation de har agerat som avgör hur de lyckas eller inte. Det finns dock 
exempel på krigshjältar som råkat ha varit på rätt plats och gjort rätt sak. De två 
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valda exemplena på hjältar är inte sådana och det visar på att hjältestatusen är 
kopplat till individens karaktär mer än en enskild händelse.  
 
En annan aspekt som framkommit i undersökning är att medarbetare får mer 
motivation av en yrkesskicklig chef. Med längre kommenderingar skulle alla, men 
framför allt chefer bli proffsigare i det som de gör och därigenom bättre kunna 
motivera sina medarbetare. Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver att det finns 
studier som visar att tjänstekvalitet är negativt relaterad till personal omsättning. 
Välutbildad och tränad personal kan leverera tjänster med hög kvalitet och därmed 
ge företaget en god image, vilket i sin tur lockar fler kunder och anställda till 
företaget (Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998). 
 
Personliga veckobrev av chefer på alla nivåer är viktiga, gärna som film via intern-
TV eller mail. Särskilt gäller detta för ÖB, Inspektörer och förbandschefer. Detta är 
ett förslag som inte enbart är riktat mot hjältar utan även mot chefer i allmänhet. 
Det visar ändå på att kommunikationen ut i organisationen kan göras bättre. 
Förslaget med veckobrev etc. ger effekten att medarbetarna blir mer delaktiga i 
utvecklingen och sannolikt därigenom mer motiverade. Det är precis så som 
Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver ”att genom intern marknadsföring vill 
man säkerställa att anställda på alla nivåer i företaget känner sig delaktiga i 
företagets utveckling”. Målet med intern marknadsföring är att få de anställda att 
prestera tjänster kunden är nöjd med. Det centrala för intern marknadsföring är 
alltså motivation.” (Arnerup-Cooper, Edvardsson 1998) 

7.5 Rekrytering och befordran 
Rekrytering av chefer och befordran av dessa till nivå 3 och högre sker i 
antagningsnämnder och befordringsberedningar. Befordringsberedningen är indelad 
i två delar, en befordringsberedning mot nivå 3, 2 och 1 samt en chefsberedning mot 
generalsnivåerna. Formerna för dessa beskrivs i H-Pers (1997) och i ett årligen 
kompletterande dokument utgivet av HKV. Jag har för enkelhetens skull valt att 
använda begreppet befordringsberedning en som ett begrepp för båda dessa 
beredningar när det gäller befordran till nivå 3 och högre. 
 
Eftersom plattformen trycker på förbandscheferna som viktiga noder är det också 
viktigt att befordra rätt individer till dessa jobb. I undersökningen framkommer det 
att det finns en skepsis till hur officerare befordras, särskilt i 
befordringsberedningen mot nivå 3 och högre. Flera nämner att sina eller 
medarbetarnas hjältar blivit ”stoppade” i beredningen, medens en tidigare medlem i 
beredningen säger att den fungerar. Det finns således två uppfattningar om lämpliga 
medarbetare, en från de som själva arbetar i beredningen och en annan från den 
allmänne medarbetaren som ej har insyn i beredningen. 
 
Ett särdrag som både enkäten och intervjuerna har givit är att hjältar är 
karismatiska som personer. Enligt Bolman och Deal är karisma en förutsättning för 
att kunna vara en visionär och framför allt kunna klarar av att förändra kulturella 
mönster.(Bolman, Deal 1997) De två exemplena Henricsson och Frisk visar på att 
detta stämmer. De respondenter som har haft insyn i befordringsberedningen säger 
att karisma och hjälte status borde värderas högre än de gör idag. 
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Undersökningen visar på att merparten av hjältarna inte är förbandschefer. När det 
gäller hjältar som attitydskapare eller förändrare är den generella bilden från 
enkäten att de inte används på ett bra sätt. Merparten av hjältarna är således inte 
nyckelrollsinnehavare och används därför inte där de bäst behövs. Har FM 
rekryterat och befordrat fel personer? Undersökningen visar på att 
befordringsberedningen mot nivå 3 och högre inte får fram högre chefer som 
kommunicerar och motiverar personalen i tillräcklig omfattning. När det gäller de 
två exemplena säger dock intervjuundersökningen att de har använts på ett bra sätt. 
De har haft positioner och uppdrag som har möjliggjort en fortsatt positiv påverkan 
på medarbetarna och på organisationen. Intervjuerna visar tydligt på att FM behöver 
fler hjältar och förebilder. Fyra förslag kring rekryterings- och befordringsfrågor har 
framkommit: 
 
− Vid rekrytering och urval måste även de som sticker ut från mängden släppas 

fram och inte som idag bromsas.  
− Inför och säkerställ att alla nivåer använder ett 360-graders vitsordssystem. 
− Engagera chefer mer i bemannings- och befordringsfrågor i syfte att fylla 

organisationens behov och inte individers. 
− FM ska befordra färre individer, allt för många uppnår Peters princip.  
 
Dessa förslag följer helt Grönroos beskrivning över det ena av de tre syftena med 
den interna marknadsföringen, dvs. att attrahera lämpliga medarbetare till chefs- 
och till förmansposter. Han skriver också om att den interna marknadsföringens 
första målgrupp är den högsta ledningen i ett tjänsteföretag. Förslagen följer även 
Arnerup-Cooper och Edvardssons idéer om att ledare och ledarstilar har en 
avgörande roll i den totala interna marknadsföringen.  
 
FM kan arbeta mer planlagt och strukturerat med sina hjältars symbolvärden. 
Symbolvärdet är av stor vikt enligt både Arnerup-Cooper, Edvardsson och 
Grönroos. För att bli framgångsrik som chef på högre nivåer krävs kunskaper i det 
symboliska perspektivet. Detta gäller särskilt enligt dem för att kunna bli en 
visionär ledare som klarar av att förändra kulturella mönster (Bolman, Deal 1997). 
Respondenternas förslag med att arbeta mer planlagt och strukturerat med hjältars 
symbolvärden sammanfaller väl med berörda teoretikers syn och bör därför 
anammas både vid befordran och vid kommenderingar för att nyttja hjältar så 
effektivt som möjligt. 
 
När väl en hjälte är identifierad visar undersökningen på att denne ska användas i 
viktiga personalutvecklande befattningar, där de har en central roll för att fostra 
yngre kollegor. Grönroos (1996) skriver att ”i det allra flesta fall krävs interaktiv, 
personlig kommunikation för att man ska kunna ändra på attityder”. Den interaktiva 
personliga kommunikationen får störst verkan om hjälten besitter en befattning som 
har många kontakter och har en tongivande roll. Det kan antingen vara som lärare 
på skolor eller viktiga befattningar på ett förband. 
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8 Diskussion 

8.1 Allmänt 
Undersökningen visar på att det finns begränsningar för att använda hjältar i den 
interna marknadsföringen, jantelagen anses vara den främsta källan. 
Undersökningen visar vidare på ett behov av fler hjältar i FM och att dessa används 
på ett mer aktivt sätt för att leda och motivera organisationen. Medarbetarna 
påverkas av våra hjältar och inte allt för sällan följer de sin hjälte istället för sin 
chef. Det finns också en förankrad tro att det finns en underutnyttjad potential i 
användandet av hjältars egenskap att ändra på attityder och inställningar hos 
medarbetarna. Jag ser därför att hjältar kan användas mer aktivt av FM:s ledning i 
den interna marknadsföringen vars syfte är att säkerställa att alla nivåer i 
organisationen känner sig delaktiga i utvecklingen. En hög delaktighet i ett 
tjänsteföretag kommer att skapa rätt kvalitet.  

8.2 Min syn på hur FM bättre kan använda medarbetarnas 
hjältar 

Förutom att respondenterna har givit bra svar och bra förslag på hur FM bättre kan 
använda hjältar i den interna marknadsföringen vill jag ytterligare förstärka bilden 
av hur FM bättre kan använda medarbetarnas hjältar. 
 
FM står idag inför stora förändringar. Dessa förändringar kommer sannolikt att 
kräva ändrade attityder och kulturella mönster. Bolman och Deal (1997) skriver att 
det symboliska perspektivet av ledarskap är särskilt viktigt för att kunna förändra 
kulturella mönster. De skriver vidare om personlig makt. Individer med karisma, 
energi, styrka, politisk skicklighet, verbal förmåga och möjlighet att formulera 
visioner får eller besjälas med en form av makt som är oberoende av andra källor 
(Boman & Deal, 1997). Jag vill, med stöd av Bolman, Deal, Gummesson och Strid, 
påstå att om inte FM använder medarbetarnas hjältar i FM:s förändringsarbete, får 
FM svårt att få med sig medarbetarna. Även hjältars relation till medarbetare har en 
stor påverkan för att förändra medarbetarnas attityder. Jag ser två alternativ att 
använda medarbetarnas hjältar på för att få med medarbetarna i utvecklingen av 
FM. Det ena är att befordra och placera dem till rätt positioner i organisationen. 
Individernas karisma och hjältestatus bör därför få en större tyngd som kriterier vid 
befordran till nivå 3 och högre. Det andra är att FM:s ledning mer aktivt använder 
dessa hjältar i kampanjer eller vid större förändringsarbeten, ex ny HKV 
organisation, införandet av NBF. Av den anledningen bör FM:s se över sina 
processer så att hjältarna kan påverka medarbetarna utan att vara formell chef i alla 
lägen. 
 
När väl gapet mellan ledning och organisationen är definierat, kan den interna 
marknadsföringen planeras. Gummesson skriver att intern marknadsföring innebär 
att företagsledningen applicerar marknadsföringskunnande som ursprungligen 
utvecklats för extern marknadsföring på den interna marknaden, dvs. personalen. I 
den traditionella externa marknadsföringen ingår marknadsundersökningar. 
Marknadsundersökningar internt kallas ofta medarbetarundersökningar. Dessa 
skulle ge ledningen svar på vilken kunskapsnivå och vilja till förändring som 
personalen har i en fråga. En sådan undersökning kan vara den GAP-analys som 
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Grönroos beskriver i sin mall (Grönroos 1996). I den kan det framgå vad och hur 
den interna kommunikationen ska föras. Den kan också tala om vad de olika delarna 
av organisationen behöver. En produkt av analysen från undersökningen blir, vem 
som ska kommunicera vad, expert A, chef B eller hjälte C. Larsson (2001) menar 
att i den moderna marknadsföringen är sändaren av mindre betydelse än 
mottagaren. Marknadsföring kan sägas ha utvecklats från ”telling and selling” till 
att utgå från att försöka tillfredsställa kundens behov. I mitt resonemang tar vi 
traditionella marknads-föringstermer och använder dem inåt i organisationen och då 
blir kund det samma som organisationen och dess medarbetare. Leverantör blir 
FM:s ledning. Ledningen måste då känna till och använda de personer som bäst kan 
kommunicera med organisationen i en särskild fråga. Av vem och hur motiveras 
personalen bäst? Det kanske inte alltid ska vara förbandschefen som ska ha 
huvudansvaret för kommunikationen med sitt förband, vilket FM beskriver i 
plattformen. Detta stämmer överens med vad Ashkenas skriver om 
internkommunikation. Han menar att valet av kanal för ett budskap varierar 
beroende på målgrupp, typ av information och syftet. Det stämmer inte överens med 
vad som står i plattformen, där förbandscheferna har huvudansvaret för 
kommunikationen med sitt förband.  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver om en sk kommunikator, vilket mycket 
väl skulle kunna vara personalens hjälte. Denna kommunikator har medarbetarnas 
förtroende och skulle kunna användas för att övertyga personalen om att 
ledningens budskap är det bästa för organisationen och medarbetarna (Arnerup-
Cooper, Edvardsson 1998).  
 
Enligt plattformen betraktas massmedia både som målgrupper och kanaler. Via 
massmedia kommunicerar FM på samtliga arenor. Några av respondenterna anser 
trots detta att FM bättre ska använda hjältar i media. Med media menar jag både 
TV, radio, tidningar och Internet. Syftet med den externa marknadsföringen kan 
dels vara att sälja budskap till svenska folket, regeringen eller dess departement. 
Den kan också användas för att påverka den egna personalen, vilket beskrivs även i 
plattformen. Gummessons beskriver detta bra i sin modell om intern och extern 
marknadsföring samt samspelet mellan dessa (Gummesson 2002). Jag anser att 
hjältar bör tränas tidigt, i deras karriär, i att använda media. Träningen kan ske både 
med extern media eller FM:s egna genom HKV Info. Jag vill vidare påstå att om 
inte en individ i FM kan använda media på ett positivt sätt för att kommunicera med 
organisationen, ska de inte rekryteras till toppchefer. I dagens förändringstider 
behöver FM en karismatisk ledare som arbetar med ett mer symboliskt perspektiv 
leder FM genom kaoset av många förändringar.  
 
Undersökningen visar på att FM ska arbeta mer planlagt och strukturerat med sina 
hjältars symbolvärden. FM behöver av den anledningen se över befordrings-
beredningen mot nivå 3 och högre för att tyngre väga in individens karisma och 
möjlighet att påverka attityder på medarbetarna. Utöver befordran kan hjältar 
användas mer aktivt genom att placera dem i befattningar där de har en stor 
påverkan på ett stort antal medarbetare. Lärartjänster, föreläsare eller centrala 
förbandsbefattningar har starkt föreslagits undersökningen. 
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Vi har i dag relativt svårt inom FM, och för övrigt stora delar av Sverige, att 
acceptera hjältar. De två valda exemplen på hjältar som jag har använt i 
undersökningen blev identifierade under medialt intressanta händelser. Sveriges 
idag mer aktiva engagemang internationellt med mer och mer skarpa uppdrag kan i 
framtiden göra att vi får lättare att både skapa och identifiera hjältar. Detta främst då 
dessa typer av uppdrag får ett större medialt intresse.  

8.3 Metodproblem med undersökningen 
Ämnet intern marknadsföring är relativt nytt begrepp inom FM. Som teori är den 
mer eller mindre okänd inom FM, men vid mina intervjuer visade det sig att de allra 
flesta viste vad det handlade om. Att rekrytera, behålla befordra rätt personal samt 
att kommunicera mål och uppgifter är allmänna och dagliga frågor för en officer i 
FM.  
 
Att benämna den typ av individ som starkt påverkar oss medarbetare positivt i en 
riktning, för hjälte, har inte varit helt problemfritt. Vissa, särskilt de äldre, anser att 
en hjälte har gjort något hjältemodigt som att t.ex. att rädda någon i en situation.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ämnet hjältar har tidigare inte studerats vid FHS vilket gör ämnet något 
kontroversiellt. I mina data från enkätundersökningen finns, som jag bedömer det, 
en stor mängd obehandlad data. Dessa data kan sorteras på ett nästan obegränsat 
antal skärningar. Jag har i huvudsak tittat på data som en sammanställning av 
chefsprogrammets totala svar. Jag ser en stor möjlighet att titta djupare i dessa data. 
Filen med rådata från enkäten (E-val) finns förvarad hos författaren. Det finns en 
mängd intressanta frågeställningar som angränsar till min frågeställning att studera.  
• Hur skapar man bättre och tydligare hjältar i FM? 
• Jämförande studie mot annan organisation med samma enkät och intervjufrågor 

som denna undersökning har nyttjat.  
• Nätverkens betydelse för formella beslut i FM. 
• Nätverkens betydelse för genomförandet av förändringar i FM. 
• Hur befordra rätt chefer i FM. En studie över befordringsberedningens kriterier 

och resultat. Se även över hur FM personalidé och chefsidé beskriver 
befordringsberedningen. 

• Medarbetarundersökningars betydelse för större förändringar i FM. Använd 
Grönroos GAP-modell. 

• Hur kan FM:s ledning förbättra sin interna marknadsförning inför större projekt 
och förändringar. En studie av hur FM har kommunicerat NBF. 

• Verkan av nyttjandet av hjältar i den interna marknadsföringen. Studien bör 
belysa om de negativa effekterna som en karismatisk person kan ha på 
individer och grupper överstiger de positiva effekterna. 
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8.5 Slutord 
Vi påverkas alla av våra hjältar. Det gäller för FM ledning att veta vilka dessa 
hjältar är för att kunna använda dem i den interna marknadsföringen. Vid ledning av 
organisationen och särskilt vid förändringar är det viktigt att hjältarna står bakom 
ledningens syften och målsättningar. Det optimala är att de har blivit befordrade och 
placerade på sådana tjänster att de kan fortsätta att påverka medarbetarna i en för 
ledningen önskad riktning. Hjältar skapar goda relationer med personalen och kan 
både motivera och påverka dem så att de arbetar mot ledningens mål på ett effektivt 
sätt. Om så är fallet kan också förändringar i organisation och metod uppnås 
snabbare. Chefsbesök är viktiga för att kommunicera med organisation och är en del 
i den interna marknadsföringen. FM bör därför stimulera till fler chefsbeök på alla 
nivåer.  
 
När jag inledde denna undersökning hade jag en vag känsla av att hjältar inte 
används på ett aktivt marknadsföringssätt i FM. Nu efter studien är jag än mer 
övertygad om att FM kan bli bättre på att aktivt använda intern marknadsföring och 
särskilt genom att använda medarbetarnas hjältar för att kunna fatta rätt beslut och 
att engagera och motivera personalen på alla nivåer i FM. 
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Jag heter Johan Rodensjö och går på FHS chefsprogram 02-04 med inriktning Management. 
Under kursen skriver vi en enskild C-uppsats under 10 studieveckor. Jag har valt att skriva 
om Försvarsmaktens hjältar och hur dessa används i internkommunikationen. 
 
Syftet med min uppsats 
Alla har vi någon eller några förebilder eller hjältar som vi starkt uppskattar och försöker att 
efterlikna i vår roll som chef, ledare, lärare och medarbetare. Denna person kallar jag för hjälte. Min 
uppsats kommer att ta reda på: 

• Var Försvarsmaktens hjältar finns och vad som karaktäriserar dem?  
• Hur påverkar dom oss?  
• Hur används de i den interna kommunikationen?  
• Hur kan Försvarsmakten förbättra den interna kommunikationen genom sina hjältar? 

 
Syfte med enkäten 
Denna enkät utgör grunddata för mina kommande intervjuer. Med hjälp av era svar kommer jag att 
välja ut ett fåtal hjältar och genomföra intervjuer med dess chefer och eventuellt underställda samt 
med hjältarna själva. Det skulle hjälpa mig mycket om du skriver ditt namn och din E-postadress sist 
i enkäten. Syftet med intervjuerna är att se hur hjältarna används i den interna kommunikationen 
inom FM samt om de kan nyttjas bättre. 
 
Definition på hjälte; 
Inför min uppsats har jag gjort följande definition på en hjälte: 
Personen kan ha gjort något hjältedåd, men han eller hon kan också vara en hjälte genom att ”bara” 
vara en förebild. Att vara karismatisk innebär att ha en personlig utstrålning. Inför denna uppsats har 
jag valt att definiera en hjälte som en person som både är karismatisk till sin person och som är en 
förebild. Genom att personen har ett extra förtroendekapital hos det stora flertalet medarbetare samt 
sin karisma får hjälten oss att dels acceptera förändringar och dels bli mer motiverade i vårt arbete. 
 
Genomförande 
Enkäten kommer att genomföras med system som heter e-Val som finns på WWW. Nedan finns en 
länk till enkäten på e-Val. Gå dit och fyll i enkäten. Ifyllandet av enkäten tar cirka 20 minuter. Av 
oförklarliga anledningar är programvaran otillförlitlig före kl 0800 och efter 1600, varför du bör gå 
in där dagtid. 
 
Sekretess 
Jag kommer inte att publicera namnen på enskilda enkätsvarare eller intervjupersoner i uppsatsen. 
 
Tidsplan 
Jag vill ha era svar före 15 december 2003. 
 
Genom era svar kommer förhoppningsvis FM utveckling i framtiden gå smidigare och snabbare. 
Studien kanske också kan påverka valet av individer vid befordran i framtiden. 
 
Länk: 
http://eval1.wbt.wmdata.com/eval/pub/8687/default.asp?rn=17BEF0C0 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johan Rodensjö 
Chp 02-04 
Försvarshögskolan 
Box 27805 
115 93 Stockholm 
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Enkät resultat 
Detta är en avskrift av original utskriften för att möjliggöra en tydligare läsning. Den 
fullständiga namn listan ligger separat i bilaga 3. Diagrammen här nedan visar andelen i 
procent. 
 
Resultat och filter 
Totalt antal svar: 130 
Filter:  Vilken grad har du? (lika med Mj/Örlkn) 
  Antal svarande 86 

1. Vilken försvarsgren tillhör du? 
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Armé Marin FV ?

 

2. Vilken grad har du? 
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100

Lt Mj

 

Definition på hjälte: 
Personen kan ha gjort något hjältedåd, men han eller hon kan också vara en hjälte genom 
att ”bara” vara en förebild. Att vara karismatisk innebär att ha en personlig utstrålning. 
Inför denna uppsats har jag valt att definiera en hjälte som en person som både är 
karismatisk till sin person och som är en förebild. Genom att personen har ett extra 
förtroendekapital och sin karisma får hjälten dig att dels acceptera förändringar och dels bli 
mer motiverade i ditt arbete. 

3. Vilken är din hjälte? 
Resultatet av namnen på respondenternas hjältar finns i bilaga 3. 

 % Antal 
Armé 43 37 
Marinen 25,6 22 
FV 30,2 26 
? 1,2 1 
Summa  100 86 
 
 

 % Antal 
Lt 0 0 
Mj/Örlkn 100 86 
Summa 100 86 
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4. Vilken försvarsgren tillhör din hjälte? 
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5. Vilken grad har din hjälte? 
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6. När blev personen din hjälte?  

Var det vid krigsliknande förhållanden, en "krigshjälte", ex skarp verksamhet, 
ubåtsjakt eller utlandstjänst? Var det vid ordinarie fredstjänstgöring, en 
"fredshjälte", ex förbandsutbildning eller stabstjänst? Var det efter en serie 
av lyckade framträdanden där personen med sin karisma övertygade dig? 
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Stapel Försvarsgren % Antal 
A Armé 26,7 23 
B Marinen 11,6 10 
C FV 14 12 
D ? 47,7 41 
 Summa 100 86 
 

Stapel Stapel % Antal 
A Kn 2,3 2 
B Mj/Örlkn 7 6 
C Övlt/Kk 12,8 11 
D Öv/Kmd 18,6 16 
E Gen/Am 10,5 9 
F ? 48,8 42 
 Summa 100 86 

Stapel Typ av hjälte % Antal
A Krigshjälte 11,6 10 
B Fredshjälte 18,6 16 
C Karismatisk hjälte 20,9 18 
D ? 48,8 42 
E Summa 100 86 
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7. Tillhör hjälten samma förband som du (nu eller tidigare)? 
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8.När du upptäckte din hjälte, var denne då en överordnad (en eller fler 
nivåer) chef i din organisation? 
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9. Jag känner hjälten personligen (vet vilka personliga värderingar 
denne står för)  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Stapel Svar % Antal 
A Ja 37,2 32 
B Nej 14 12 
C ? 48,8 42 
D Summa 100 86 
 

Stapel Svar % Antal 
A Ja 45,3 39 
B Nej 5,8 5 
C ? 48,8 42 
D Summa 100 86 
 

Stapel Svarsalternativ % Antal 
A 1 Stämmer inte alls 4,6 4 
B 2 4,6 4 
C 3 5,8 5 
D 4 9,3 8 
E 5 16,3 14 
F 6 Stämmer helt 10,5 9 
G Kan ej svara 0 0 
H ? 48,8 42 
 Summa 100 86 
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10. Hur många år har du haft denna person som hjälte? 
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11. Hjältens karisma(personlig utstrålning) är viktig för att denne ska 
vara en hjälte för mig.  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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12. Personen blev din hjälte pga en heroisk insats (antingen i en 
stridshändelse eller i en fredsmässig stabs- eller lärartjänst.  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Stapel Svarsalternativ % Antal 
A < 1 år 1,2 1 
B 1-2 år 3,5 3 
C 3-5 år 12,8 11 
D 6-10 år 17,4 15 
E 11-20 år 15,1 13 
F ? 50 43 
 Summa 100 86 
 

Svarsalternativ/stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 2,3 2 
2 5,8 5 
3 3,5 3 
4 11,6 10 
5 12,8 11 
6 Stämmer helt 15,1 13 
? 48,8 42 
Summa 100 86 
 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 12,8 11 
2 11,6 10 
3 4,6 4 
4 5 6 
5 5 6 
6 Stämmer helt 5,8 5 
7 Kan ej svara 2,3 2 
? 48,8 42 
Summa 100 86 
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13.Hjälten har samma eller mycket lika värderingar som du själv.  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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14. Hjälten ”får saker att hända” genom att ta vissa genvägar i 
regelverket.  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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15. Hjälten ”får saker att hända” genom sina stora kunskaper om 
Försvarsmakten och dess processer. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 0 0 
2 7,0 6 
3 3,5 3 
4 12,8 11 
5 17,4 15 
6 Stämmer helt 5,8 5 
7 Kan ej svara 4,6 4 
? 48,8 42 
Summa 100 86 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 12,8 11 
2 11,6 10 
3 3,5 3 
4 5,8 5 
5 4,6 4 
6 Stämmer helt 5,8 5 
7 Kan ej svara 7 6 
? 48,8 42 
Summa 100 86 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 0 0 
2 4,6 4 
3 1,2 1 
4 14 12 
5 12,8 11 
6 Stämmer helt 17,4 15 
7 Kan ej svara 1,2 1 
? 48,8 42 
Summa 100 86 
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16. Hjälten är ett etiskt och moraliskt föredöme.  
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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17. Hjälten får mig att bli extra motiverad till mina och organisationens 
uppgifter. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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18. Hjälten kan lätt få mig att ändra inställning/attityd i en fråga. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 3,5 3 
2 1,2 1 
3 2,3 2 
4 9,3 8 
5 12,8 11 
6 Stämmer helt 20,9 18 
7 Kan ej svara 1,2 1 
? 48,8 42 
Summa 100 86 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 2,3 2 
2 0 0 
3 3,5 3 
4 8,1 7 
5 14 12 
6 Stämmer helt 23,3 20 
7 Kan ej svara 0 0 
? 48,8 42 
Summa 100 86 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 4,6 4 
2 3,5 3 
3 7 6 
4 19,8 17 
5 7 6 
6 Stämmer helt 7 6 
7 Kan ej svara 2,3 2 
? 48,8 42 
Summa 100 86 
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19. Beskriv mycket kortfattat varför (om det inte har framgått av dina 
tidigare svar) och i vilken situation personen blev din hjälte. 
30 har svarat på frågan 
 
— han har varit förbandschef. Och som sådan var han ett föredöme för officerskåren genom sin rakryggade 
hållning. Övriga ledord; stor personlig mognad, väl genomtänkt etik, prestigelöshet, intresserad av människor, 
är humanist och inte teknokrat, ärlig, tydlig och orädd, kan få en idiot att framstå som begåvad, positiv.  
 
— Genom sitt sätt att agera i alla situationer över tiden. Vederbörande är en auktoritet på ett för mig positivt 
sätt. Han tar på sig ansvar och står för det även om något blir fel, han skyller inte i från sig utan står för sitt 
agerande. Han ställer samtidigt samma krav på sin omgivning, att stå för det man gör. 
 
— Som Chef för Uhreg S 
 
— TE är en "doer", som får folket med sig med sin entusiasm. Han har under några innehållsrika år verkat 
som en dynamisk projektledare i Visbyprojektet på FMV. En i högsta grad human tekniker! 
 
— Han valde att trots en utmärkt prognos att inte satsa på sin egen karriär utan istället envist satsa på att 
utveckla funktioner som uppenbart varit eftersatta inom truppslaget. 
 
— Som instruktör och i befattningar över mig ombord fartyg har han visat ödmjukhet, lyhördhet, ärlighet och 
rakryggad kunnat hantera tjänst och personal.  
 
— Owe W är ett föredöme som genom sitt lugna stabila ledarskap inspirerat mig. Han agerar ödmjukt men 
ändå kraftfullt, både verkligheten och i media. Jag har nog inte förstått hur bra han var förrän jag sett hur 
dåliga andra kan vara. 
 
— Sitt personliga agerande under gisslan tagande i Georgien 
 
— Under ett FN-tjänst i Georgien. Jörgen blev kidnappad tillsammans med ett antal övriga ingående i samma 
grupp. Jörgen uppträde på ett fördömligt sätt och satte de övriga i gruppen i första rummet, på sin bekostnad 
av den egna säkerheten. 
 
— Paul Degerlund har varit min GU-batch, brigch, C brigcentrum, arméchef och nu MD-befälhavare. Han 
bor i närheten av mig och har hjälpt mig från sin tid som GU-batch till nu. 
 
— Som chef för ubåtsjaktstyrkan under tidigt 90 tal fick han nästan hela marinen att fokusera på vad som var 
viktigt och skulle göras. Han förstod vidare vikten av att få med säg personalen ned till lägsta nivå. Han är i 
mångt och mycket envisheten personifierad. 
 
— I sitt dagliga sätt att leda och vara en motivator i organisationen. 
 
— Det har varit en process sedan min tidiga skolgång och som har förstärkts under min utlandstjänst då vi 
tjänstgjorde tillsammans. 
 
— Under en mycket svår KFÖ tog nämnde kn taget i det uppror som uppstod efter 2 veckors intensivt 
regnande. 
 
— Han har alla de förutsättningar som en modern ledare skall ha fast han är en 40-tals officer av den gamla 
stammen. Inte visa, var hård, men längst inne finns ett varmt hjärta, rättvis, ställer upp när det behövs, vet när 
jag gjort mitt bästa.  
 
— Personligt föredöme. Står för sin åsikt. Även om överordnad eller underställd har annan åsikt. 
 
— En lång relation för mig och >100 anställda, vilken visat på helhetssyn, ansvarstagande, ledarskap i vid 
bemärkelse, stort föredöme, öppenhet, ansvarstagande känsla för väsentligheter och personal och dess behov 
Jag kan göra lista hur lång som helst. Min "hjälte" talas det om än idag. Detta trots att han tyvärr avled i 
början på -02. Euforismen fanns hos mig och mer än hundra andra medarbetare redan tidigare. Jarl var en 
"vardags hjälte" i sin finaste bemärkelse. (Citerat nuvarande FlygvapenInspektören Jan Andersson) Dvs att 
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han var "hjälte varje dag". Ett fantastiskt fin eftermäle och något att sträva efter. Detta visar även att han 
åtnjöt stort förtroende hos ledningen. Som förebild var han en synnerligt god Chef och medarbetare med 
känsla för individens behov, förmåga och möjliga utveckling. Detta kopplat till organisationens behov och 
förutsättningar. Detta en balansgång som i sig är väl värd att notera. I sitt sätt att stå upp för verksamheten, 
personalen och organisationen i såväl med som motgång fick erkänsla långt utanför den ena 
organisationen.(HKV, FortV, Civila närboende etc, etc) Tankarna på hans förmåga, patos, energi och 
helhetssyn gör mig än idag berörd. En tanke med stor respekt och ödmjukhet. Hans för tidiga bortgång är en 
stor förlust för såväl organisationen som medarbetare och inte minst anhöriga. (Fråga 21 bär fel ställd då 
dessa sammanfaller) (Fråga 22 brister delvis då omsättningshastigheten är lite för hög) (På nästa fråga anger 
jag civil då alternativet avliden saknas.) Detta är en fråga av stor betydelse för mig. Jag är känd med att fler 
än jag delar den. Och jag ställer därmed gärna upp för vidare samtal.  
 
— En tidigare chef som genom sin "ruttenhet" men stora kunskap och karisma inspirerat mig i mitt värv i 
flottan. 
 
— Nils Gustavsson råkade vara min kompanichef under slutskedet av min värnplikt. Redan då stod han för 
saker som jag kunde bejaka. Efter det att jag lämnade I 19 för F 21 hade jag turen att få göra BA 10/SFOR 
som kompanichef stf och Nils var då stabschef. Där fördjupades min tilltro till honom som ett föredöme inte 
bara inom ramen för arbetet utan även moral och etik. Under de senaste två och ett halvt åren har jag återigen 
fått tillfälle att få arbeta under honom och då som DUC. Detta har varit otroligt lärorikt då Nils med sin stora 
fackkunskap men framför allt sin orädsla för att ta i svåra saker som alkohol-,personal-,förändrings- och 
sociala problem. Han är också en föregångsman i att våga säga det han anser skall bli sagt i samtliga 
sammanhang både nationellt och internationellt. Nils bryr sig om alla människor i sin omgivning. Han skapar 
ett mycket positivt arbetsklimat. Nils karisma är stor  
 
— I rollen som sekond och fartygschef gav Jan mig en bild av hur en god ledare och chef ska fungera. Jan är 
en av få som jag utan att tveka skulle gå ut i krig med. 
 
— Är man karismatisk så är man. Det är inte bara vid ett tillfälle. Det är hela tiden, så fort mannen öppnar sin 
mun så kan man inte låta bli att imponeras även om det kommer rent nonsens ur hans mun! 
 
— Som bataljonschef i Bosnien. 
— Det är en bild som vuxit fram successivt genom personens sätt att vara och verka inom organisationen.  
 
— Hög arbetskapacitet och arbetar mycket, men har trots detta alltid ett gott humör och ett gott ord att ge sin 
omgivning. Får saker gjorda. Stor förmåga att förstå sammanhang och se en möjlig lösning på problem. Detta 
gör att han har förmågan att initierat hantera olika ämnesområden med kort framförhållning. Lättsam, rolig 
och trevlig, man kan prata med honom om allt.  
 
— Per är en seniorofficer (59 år), som mognat in i rollen som en mentor, såväl på det personliga planet som 
det rent yrkesmässiga. Utifrån mitt perspektiv, utgör Per ett föredöme för ett helt yrkesfack inom Fv 
(sambandstjänst). Det är ingen enskild händelse som påverkat mig, utan det är den sammantagna 
bedömningen som har föranlett mitt val. Det naturliga valet... 
 
— En förebild i sitt arbete som "vanlig/riktig" officer under utövande av trupptjänst. 
— Han har varit min överordnade i flera år. 
 
— Som strategilärare MHS och som Bataljonschef 
 
— Första gången jag hörde honom, var under firandet av KA 100 år. Det var ca 1 1/5 år sedan. Han var lika 
karismatisk då som nu. Jag känner honom inte personligen men han är en potentiell hjälte. Om inte annat är 
han ovanlig och sticker ut i denna ibland lite grå samling av högre chefer i FM. Ingen vågar sticka ut längre, i 
rädsla för att säga något "olämpligt" om kvinnor, invandrare eller homosexuella. Man måste fortfarande våga 
skämta om det mesta. 
 
— Föredöme som chef Föredöme som kollega Profisionell Krigsmässig Fredsmässig Glömmer aldrig kärnan 
i yrket. Karismatisk ledare som personalen med sig. Uppgifts och personalinriktad samtidigt. 
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20. Var finns din hjälte idag? 
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I organisationer finns det ett formellt nätverk och ett informellt nätverk som 
påverkar oss medarbetare. Det formella nätverket är den ordinarie 
linjeorganisationen. Det informella nätverket består av alla kontakter medarbetare 
emellan. De mest tydliga tillfällena finns kanske i fikarummet, i lunchmatsalen eller 
vid andra mera dagliga tillfällen då vi människor möts. 
 
Varje medarbetare är med i ett antal olika informella nätverk. 
 
Om din hjälte är eller har varit i ditt formella nätverk, är det högst sannolikt att din 
hjälte någon eller flera gånger kommer att stå utanför ditt formella nätverk. 
 
De informella nätverken påverkar oss medarbetare ibland starkare än det formella 
nätverket. 

21. I en situation där din närmaste chef och ”din hjälte” har olika syn 
på ett problem eller dess lösning följer jag med ord och handling min 
chefs beslut. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Stapel Svarsalternativ  % Antal 
A Som överordnad chef 11,6 10 
B Ej överordnad chef, men kvar i FM 26,7 23 
C Personen är pensionerad 10,5 9 
D Personen är civil 2,3 2 
E ? 48,8 42 
 Summa 100 86 
 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 3,5 3 
2 4,6 4 
3 7 6 
4 11,6 10 
5 8,4 7 
6 Stämmer helt 10,5 9 
7 Kan ej svara 7 6 
? 47,7 41 
Summa 100 86 
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22. FM ledning (gen/Am nivån) vet vilka medarbetarnas hjältar är? 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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23. FM har i sitt dokument ”Försvarsmaktens plattform för 
kommunikation” identifierat förbandscheferna (ofta Öv eller Kmd till 
graden) som de viktigaste noderna i den interna kommunikationen. De 
förbandschefer du har sett i ditt arbete har varit hjältar enligt min 
definition. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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24. Hjältar skulle kunna användas bättre som kommunikatörer och 
attitydskapare i FM än de formella cheferna. 
1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt. 
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Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 15,1 13 
2 35 30 
3 8,2 7 
4 8,2 7 
5 1,2 1 
6 Stämmer helt 2,3 2 
7 Kan ej svara 30,2 26 
Summa 100 86 
 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 18,6 16 
2 27,9 24 
3 31,4 27 
4 14 12 
5 3,5 3 
6 Stämmer helt 1,2 1 
7 Kan ej svara 2,3 2 
? 1,2 1 
Summa 100 86 

Svarsalternativ /stapel % Antal 
1 Stämmer inte alls 3,5 3 
2 2,3 2 
3 16,3 14 
4 26,7 23 
5 24,4 21 
6 Stämmer helt 19,8 17 
7 Kan ej svara 5,8 5 
? 1,2 1 
Summa 100 86 
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Den fullständiga namnlistan av respondenternas hjältar från enkäten 

 

Namn  A / M / FV 
Alf Sandkvist (CA) A 
Anders Brännström; 2 röster A 
Anders Emanuelsson A 
Anders Nordin M 
Bengt Gustavsson fd ÖB A (pensionerad) 
Bo-Anders Jansson A 
Börje Bertram A 
Christian Lagerstedt FV 
Claerence Jonsson A 
Clas Dahl A 
Clas Terrell M 
Curt Edin FV 
Ebbe Persson A 
Fredrik Utterström M 
Gertrud Hagman FV (civil) 
Göran Frisk; 3 röster M 
Göran Larsbrink M 
Gunnar Markström A 
Gunnar svärd A 
Günter Willman M 
Gustav Alm FV 
Håkan ????? ?? 
Håkan Roth M 
Håkan Syrén M 
Hans-Bertil Karlsson FV 
H-G Olsson M 
Jan Lidmer FV 
Jan Thörnkvist M 
Jarl Sjöstedt FV 
Jens Ribestrand M 
Johan Hederstedt A (pensionerad) 
Johan Rispling FV 
Jörgen Öberg; 2 röster FV 
Kent Samuelsson A 

Namn  A / M / FV 
Lars Ericsson A 
Lennart Blom  A 
Lennart Petersson  FV 
Magnus Abrahamsson K3  A 
Mats Nilsson FV 
Mats Ström A 
Michael Byden FV 
Michael Jäger A 
Michael Svantesson A 
Nils Gustavsson A 
Ola Karvonen A 
Olof Johansson A 
Owe Wiktorin (fd ÖB) FV (pensionerad) 
Paul Degerlund A 
Per Larsen FV 
Per Linder  M 
Per Mohlin  A 
Peter Blomqvist  M 
Peter Olausson M 
Rainer Thor M 
Roy Johansson  M 
Stefan Mattsson  M 
Stephan P:son Tyrling  FV 
Svante Yngrot A 
Sven-Olle Johansson  FV 
Thomas Engevall M 
Tom Olson FV 
Tony Stigsson; 2 röster A 
Ulf Henricsson; 4 röster A 
Ulf Lennerling  A 
Summa hjältar 64 
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Intervju frågor  
 
Uppvärmningsfrågor 

1.När var du underställd xx och under hur lång tid? 
 

2.Vilken typ av hjälte är xx? 
 

3.Beskriv er relation kort. (personlig kännedom 1-6) 
 
Tematiska frågor 
1. Kan du beskriva för mig hur du ser på xx som hjälte/förebild, kommunikatör, 

attitydförändrare, (problemställning 1) 
 

Uppföljningsfråga: 
Jämför xx med andra liknande chefer, har xx en bättre förmåga som kommunikatör 
och attitydförändrare. 

 
2. Hur uppfattar du att FM ledning (idag direktionen) har/hade koll på vilka 

organisationens hjältar är?, (problemställning 2) 
 

Uppföljningsfråga: 
Hur uppfattar du att FM ledning (idag direktionen) hade koll på xx ? 

 
3. Hur uppfattar du att FM ledning (idag direktionen) använder hjältar generellt i 

den interna marknadsföringen för att motivera och engagera personalen och 
därigenom få en högre genomslagskraft vid förändringar? (problemställning 2) 

 
Uppföljningsfrågor: 
Hur uppfattar du att FM ledning (idag direktionen) använder/använde xx i den 
interna marknadsföringen syften för att motivera och engagera personalen och 
därigenom få en högre genomslagskraft vid förändringar 
 
Nyttjar FM deras ställning som hjälte i deras fortsatta kommenderingar för 
individen?  
 

4. Hur ser du på fredshjältens och krigshjältens påverkan på dig/medarbetarna?  
 
5. Symboliken Hur ser du på en hjältes symbolvärde. Kan det merutnyttjas i 

interna marknadsföringsaktiviteter? 
 

Uppföljningsfrågor: 
Bäst före datum? 
 

6. Fråga 18 i enkäten :Kan hjälten lätt få dig att ändra inställning/attityd i en 
fråga.  

 
Uppföljningsfrågor: 
Hur ser du på svaret?  
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7. Finns det något som begränsar användandet av hjältar i den interna 

marknadsföringen i FM? (En öppen fråga) 
 

(jantelagen, hierarki, lojalitet) 
 
8. Informella strukturer 

Hur ser du på förekomsten och genomslagskraften i informella nätverk? 
 

Uppföljningsfrågor: 
Teoretikerna säger att det informella nätverket blir allt viktigare idag. Hur ser du på 
det? Gäller det även FM? 
 
Har hjältarna en hög / högre genomslagskraft som kommunikatörer och 
attitydskapare i FM än andra chefer? 

 
9. Om man vill använda hjältarna i den interna kommunikationen måste man också ha 

tydliga hjältar med ett brett stöd från medarbetarna. Min enkät undersökning visar på 
att det relativt få (55 %) som har en tydlig hjälte/förebild. Är det viktigt för FM att 
ha hjältar? 
 
Uppföljningsfrågor: 
Hur ska FM kunna öka denna siffra? 
 
Bör /kan FM exponera sina hjältar mer och tidigare i deras karriär. 

 
10. Anser du att FM kan utnyttja sina medarbetares hjältar på ett bättre sätt i den 

interna marknadsföringen tex vid organisationsförändringar, attityd-
förändringar? 

 
Uppföljningsfrågor: 
Hur? 

 
11. Intern interaktiv kommunikation  

Flera av teoretikerna säger att det inte räcker med skriftlig information för att 
förändra attityder och inställningar. Man säger att mottagaren väljer på en fri 
marknad av information. Den skriftliga informationen måste kompletteras med 
personlig kommunikation människor emellan. Beskriv hur du uppfattar att FM 
agerar för att förändra attityder och inställningar hos sina medarbetare.  

 
Uppföljningsfrågor: 
 
Vad skiljer en hjälte från en vanlig chef när det gäller val av kanaler för sin 
kommunikation med medarbetarna? 

 
Avslutande frågor 
Kan jag, om jag finner det nödvändigt, använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara 
anonym? 
 
Vill du ta del av min utskrift på denna intervju? Hur når jag dig? 
 
Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 


