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Abstract: 

Strategic communication is an important function for the Swedish Armed Forces to gain strategic 
effect and to achieve their goals. Well functional and proactive information is also addressed by 
the military as a means for protection against psychological warfare. This is pointed out as a 
serious threat against the Swedish defence will in times of peace and crises. In a democracy like 
Sweden it is however depending on medial power factors whether the communication will be 
effective or not. It is therefore useful to investigate how the Armed Forces strategic messages are 
presented when published in media. This essay will use media theories to investigate the 
outcome of the reporting of a specific case. The case is the decision that allows the Swedish 
Armed Forces to resume national service regarding refresher training of military units. This is an 
important tool for the Swedish Armed Forces, to be able to train in complete units, and also a 
chance to send strategic messages to its own population as well as neighbouring countries that 
the Swedish Armed Forces are increasing their ambitions.  

The investigation shows that the strategic messages were spread nationally both in press and on 
television. However, it could not be seen to have the impact enough to get people’s attention, in 
comparison to other news regarding the national defence. The reporting, in some cases, showed 
traces of what theories describe as undesirable “framing”, however the investigation cannot 
indicate any aggressive information campaign against the Armed Forces. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 anger att strategisk kommunikation utgör ett 

verkansmedel för att lösa tilldelade uppgifter och att kommunikation ska vara ett självklart 

ingångsvärde i alla militära beslut på alla nivåer.
1
 Försvarsmakten har alltså ett behov av att 

kommunicera mot allmänheten och omvärlden för att uppnå sina strategiska effekter
2
, 

Trovärdighet, Tröskeleffekt, Tillgänglighet och Tillsammans.  

Försvarsmakten och regeringen fann under slutet av 2014, att det var nödvändigt att 

återuppväcka delar av den vilande pliktlagen, i syfte att kunna kalla in krigsplacerad personal 

till repetitionsövning. I ett senare skede kallade också Försvarsmakten in ett antal till 

repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen.  

Dessa åtgärder är, förutom ett praktiskt verktyg för Försvarsmakten, även en signal till 

omvärlden att Sverige ökar sin operativa militära förmåga, såväl som en trovärdighetssignal 

till egen befolkning. Försvarsmakten vill stödja sådana åtgärder med strategisk 

kommunikation för att bidra till Tröskeleffekt och Trovärdighet.
3
  

Under fred och kris ska Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte 

att skapa en tröskeleffekt. Detta innebär att: […] Militärstrategisk 

kommunikation, informationstjänst, förbandsverksamhet samt 

frivilligverksamhet ska stödja våra syften och genom förtroende stärka 

försvarsviljan. (Ur: MSD 16)
4
. 

                                                           
1 Försvarsmakten, Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015, s.67-68 
2 Ibid, s.15-17 
3 Ibid, s.16 
4
 Försvarsmakten. Militär Strategisk Doktrin 16, s.39 
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Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv är strategisk kommunikation ytterst en fråga om att bidra 

till militärstrategisk effekt och Försvarsmakten anser det särskilt viktigt att beakta den 

strategiska kommunikationens verkan i samband informations- och påverkansoperationer 

riktade mot Sverige.
5
  

För att uppnå övergripande effekter och mål är det avgörande att ha 

förmåga att förstå och utnyttja effekten av information. Genom att 

koordinera ord och handling skapas medvetet enade budskap. […]Den 

militärstrategiska kommunikationen ska utformas så att den politiska 

viljan, och de intressen denna ger uttryck för, återspeglas i 

Försvarsmaktens budskap.[…] För den militära ledningen ska 

informationstjänsten vara ett strategiskt och operativt instrument när det 

gäller att utveckla intressenternas kunskap, inställning och engagemang. 

(Ur: MSD 12).
6
 

Regering slår i sin försvarsproposition 2015 fast att Sverige och våra grannländer är utsatta 

för påverkansoperationer i syfte att påverka vår säkerhetspolitik. Vidare beskrivs sådana 

operationer vara centralt styrda, öppet eller dolt, inkludera flera maktmedel och kombineras 

med nyhetsförmedling i media. De kan förstärkas med falska dokument, planterade nyheter, 

fiktiva personer i sociala medier och i övrigt vinklad och vilseledande information i syfte att 

påverka vilja, förståelse, beteenden och attityd.7
 

Det allvarligaste hotet mot försvarsviljan i fred och kris är av främmande 

makt bedriven politiskt sanktionerad subversiv verksamhet såsom 

påverkan och vilseledning genom psykologisk krigföring. Det är viktigt 

att vara medveten om att detta subtila sätt att urholka försvarsviljan 

ständigt pågår.[…] Försök till påverkan kan genomskådas och göras 

verkningslös bland annat genom:[…]  

Proaktiv informationstjänst som medel mot strategisk påverkan. (Ur: 

MSD 16)
8
 

Det är dock inte så enkelt som att Försvarsmakten utan vidare kan förmedla sina budskap på 

den oberoende mediala arenan. Där råder konkurens om det begränsade utrymmet och 

kommunikationen kan dessutom förvrängas eller motsägas. Denna undersökning avser att 

                                                           
5 Försvarsmakten. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015, s.67 
6 Försvarsmakten. Militär Strategisk Doktrin 12, s.116-117 
7 Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 
8 Försvarsmakten. Militär Strategisk Doktrin 16, s.30 
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bidra till att öka förståelsen för vilka maktfaktorer som agerar på den kommunikativa arenan 

så att dessa kan förstås och användas för att stödja Försvarsmakten att uppnå strategisk effekt. 

Författaren har diskuterat med Ledningsstabens Informationsavdelning (tidigare 

Informationsstaben) som har föreslagit att undersöka beslutet om att återuppväcka delar av 

den vilande pliktlagstiftningen och vad som faktiskt blev utkomsten av den 

kommunikationsplan som gjordes i samband med detta beslut och det efterföljande 

inkallandet och genomförandet av repetitionsövning. Ett beslut som ger Försvarsmakten en 

möjlighet att visa på ökad ambition och operativ effekt, men som också kan utnyttjas av en 

motståndare som vill förmedla andra budskap i syfte att påverka vilja, förståelse, beteende och 

attityd. 

1.2 Problemformulering 

I en demokrati som Sverige är myndighetens möjlighet att nå ut med sin strategiska 

kommunikation, och ha möjlighet att påverka, beroende av flera faktorer.
9
 Bland annat 

politiska och mediala maktfaktorer, såväl som allmänhetens åsikter och handlingar.
10

 Olika 

parter och intressegrupper konkurrerar intensivare om människors uppmärksamhet.
11

 Det är 

alltså inte säkert att det som Försvarsmakten haft för avsikt att kommunicera faktisk är det 

som i realiteten publiceras, eller i alla fall inte den enda bilden som publiceras eller når 

mottagaren. Detta kan i värsta fall leda till minskat förtroende hos befolkningen, särskilt om 

detta utnyttjas och förstärks av en motståndare som del i påverkansoperationer och 

asymmetrisk krigföring mot Sverige.  

Direkta effekter av en viss kommunikation kan vara svåra att mäta och denna undersökning 

kommer inte att ge ett uttömmande svar på den slutliga effekten av en viss kommunikation. 

Eftersom påverkansoperationer, som redovisats, kan vara subtila kan det även vara svårt att 

bevisa dess existens i en begränsad undersökning som denna. Det problem som 

undersökningen fokuserar på är hur Försvarsmakten faktiskt når ut med sin strategiska 

kommunikation i konkurrensen om utrymmet på den mediala arenan.  

                                                           
9 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.49 
10 Ibid, s.50-52 
11 Petersson. Makt - En sammanfattning av maktutredningen, s.60 
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1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur, framför allt, de mediala maktfaktorerna 

påverkar myndighetens möjlighet att genom kommunikation bidra till verkan inom de angivna 

strategiska effekterna. Det leder till följande frågeställning: 

Vilka förutsättningar har Försvarsmakten att få ut sina strategiska budskap i 

oberoende massmedier? Hur framställs budskapen och är det några omständigheter 

eller media som är bättre än andra?  

För att besvara huvudfrågorna kommer följande delfrågor att besvaras: 

- Vilket var det officiella motivet till att återuppväcka pliktlagen? 

- Hur stort utrymme fick detta beslut och hur skildrades de strategiska budskapen i de 

största medierna? 

- Vilka omkringliggande omständigheter kan påverka vid förmedlingen av nyheten? 

1.4 Centrala begrepp. 

Oberoende massmedier – Massmedier ska ses som tekniska medier och medieorganisationer 

som förmedlar information eller underhållning till en stor publik, vilken nås i stort sett 

samtidigt av massmedieinnehållet. Dit hör vanligen dagspress, veckopress, tidskrifter, radio, 

TV samt satellit- och kabelsystem, även om den medieteknologiska utvecklingen med internet 

gjort att gränsen för vad som ska räknas som massmedia och andra medier luckrats upp.
12

 Att 

den är oberoende betyder att den inte är avhängig av någon eller något i sitt handlande.
13

 I ett 

kommersiellt medialandskap kan säkert olika beroendeställningar ifrågasättas. Därför ska 

denna undersöknings definition av begreppet ses som- ej avhängig av Försvarsmakten i sitt 

handlande. 

Budskap -Innehåll i (visst) meddelande, särskilt av mer omfattande eller betydelsefullt slag.
14

 

Strategisk kommunikation - De svenska forskarna Jesper Falkheimer och Mats Heide 

definierar begreppet som en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

mål.
15

 

                                                           
12 Weibull. Massmedier. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedier 
13 Oberoende. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se  
14 Budskap. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedier
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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1.5 Disposition 

Under kapitel 1 redogörs för bakgrund och syfte med undersökningen såväl som 

problemformulering och konkreta frågeställningar. Här finns också, för undersökningen, 

centrala begrepp definierade. Under kapitel 2 presenteras de teoribildningar som 

undersökningen ska luta sig mot och hur denna undersökning förhåller sig till tidigare 

undersökningar inriktade mot Försvarsmakten och media. Under kapitel 3 förklaras sedan 

vilken metod som kommer användas för att svara på frågeställningen. Här finns även gjorda 

avgränsningar, presentation av källmaterialet och hur undersökningsfrågorna ska 

operationaliseras. I kapitel 4 redovisas undersökningens resultat som sedan analyseras i 

kapitel 5 med hjälp av presenterade teorier. Avslutningsvis presenteras slutsatser av 

undersökningen och förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
15 Falkheimer & Heide (red). Strategisk kommunikation, Forskning och praktik, s.13 
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2. Teoretisk ram och tidigare forskning 

Historiskt sett är det främst forskare i USA och Tyskland som förmodligen stått för den mesta 

forskningen kring strategisk kommunikation och framför allt inom Public Relations, som kan 

ses som en dimension av ämnet strategisk kommunikation.
16

  

För att beskriva arenan som denna kommunikation sker på, behöver vi utveckla resonemanget 

kring makt och dess aktörer i politik-media-allmänhet. 

2.1 Politisk kommunikation 

Jesper Strömbäck sammanfattar en rad övriga forskares tankar kring begreppet politisk 

kommunikation som att det handlar om mycket mer än hur politiker kommunicerar. Att 

politisk kommunikation handlar om utbyte av symboler och budskap mellan politiska aktörer 

och institutioner, allmänheten och nyhetsmedierna. Han menar också att det ska ses som ett 

socialt system, där alla aktörsgrupper är beroende av varandra.
17

 Här kan enligt denna 

teoribildning alltså Försvarsmaktens strategiska kommunikation ses som politisk 

kommunikation. 

Politiken- För att nå ut med budskap och kunna påverka den allmänna opinionen är den 

politiska sfären beroende av media och att media tycker att deras budskap är värda att 

rapportera om. Nyhetsvärderingen blir här avgörande och det är en förklaring till att politiska 

utspel innehåller hög grad av konflikt, åtminstone i medias rapportering.
18

  

Media- För att få tillgång till källor som kan göras till nyheter är medierna i sin tur beroende 

av politiken. Här är det viktigt med ett bra pressmeddelande och att informationen kommer 

från officiella, trovärdiga källor.
19

 Media är samtidigt beroende av att allmänheten tittar på 

deras nyheter och därför påverkar allmänhetens mediekonsumtion även direkt eller indirekt 

utbudet och nyhetsvärderingen.
20

 

                                                           
16 Falkheimer & Heide (red). Strategisk kommunikation, Forskning och praktik, s.11 
17 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.31-32 
18 Ibid, s.33-34 
19 Ibid, s.34 
20 Ibid, s.35 
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Allmänheten- Allmänhetens förtroende för politiker och media kan ibland vara kritiskt och 

fullt av misstroende. Dock är allmänheten beroende av politiker som fattar beslut och media 

för att få information och underhållning.
21

 

2.2 Makt 

Makt är ett mycket omtvistat begrepp inom samhällsvetenskapen, men den gemensamma 

kärnan i många definitioner handlar dock om makt som möjlighet att påverka.
22

 Här kan 

begreppen hard power- makten att bestämma, och soft power- makten att påverka människor 

att tro på en viss sak, utgöra två perspektiv av makt. Politiken är i detta resonemang 

förbehållen makten i form av hard power, medan alla aktörer kan inneha olika nivåer av soft 

power.
23

 Makt ska inte ses som fasta tillstånd utan är föränderligt och något som utövas i 

relation mellan de olika aktörerna.
24

   

För att ytterligare kategorisera makten så använder vi tre dimensioner av makt: Makt över 

beslutsfattandet, makt över dagordningen och makt över tanken.
25

 

Makt över beslutsfattandet kan ses som det som ovan beskrevs som hard power, makt att 

bestämma. Den är institutionellt styrd genom lagar och demokratiska val. Denna aspekt blir 

intressant i denna undersökning av den anledningen att det formellt är regeringens beslut att 

återuppväcka delar av pliktlagen som Försvarsmaktens budskap ska ansluta till. 

Makt över dagordningen innebär makt över vad som över huvudtaget ska diskuteras i den 

allmänna politiska debatten och har en dragning åt soft power, makt att påverka.
26

 Här är 

teorier om mediernas dagordningsmakt intressanta.  

Det tredje perspektivet handlar alltså om makt över tanken, eller annorlunda uttryckt makt 

över hur vi uppfattar verkligheten, och är kanske den viktigaste formen av makt.
27

 Även den 

har ett övervägande perspektiv av soft power. Här finns teorier som dagordningsteorins andra 

nivå, ”priming” och ”framing”.
28

 Teorierna har olika angreppsvinklar men handlar i grunden 

om hur medier påverkar allmänheten att tro och tycka på ett visst sätt genom att framställa 

                                                           
21 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.34-35 
22 Petersson. Makt - En sammanfattning av maktutredningen, s.6 
23 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.47 
24 Ibid, s.49 
25 Ibid, s.50 
26 Ibid, s.50 
27 Lukes. Power, i Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s.50 
28 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s.114 
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nyheter på ett visst sätt. Två av de viktigaste och mest använda teorierna inom forskning på 

politisk kommunikation och mediernas makt är framing theory, eller översatt till svenska – 

gestaltningsteorin
29

 och dagordningsteorin.
30

 

2.3 Dagordningsteorins första nivå 

Teorin om dagordningsmakt, som bl a McCombs och Shaw forskat på, visar att medierna har 

avsevärd makt att påverka vilka frågor som människor tycker är viktiga.
31

 Vi utgår här från 

samhällets dagordning, det vill säga de frågor som diskuteras mycket och som kan komma bli 

föremål för politiska beslut.
32

 Genom att människor har behov av att orientera sig i tillvaron 

söker de ledtrådar för att finna vad som uppfattas som samhällsproblem. Här är medierna en 

viktig aktör.
33

 Forskningen visar att allmänhetens dagordning
34

- vad folk i allmänhet tycker är 

viktiga frågor, har samband med mediernas dagordning
35

 - vilka frågor som får mycket 

uppmärksamhet i media.
36

 Allmänhetens behov av orientering kan dock variera och består av 

de underordnade begreppen relevans och osäkerhet.
37

 För en nyhet, som av allmänheten anses 

ha låg relevans, det vill säga inte berör på det personliga eller samhälleliga planet, är 

orienteringsbehovet begränsat.
38

 Om nyheten anses ha hög relevans är dock inte, med 

automatik, orienteringsbehovet större. Här spelar graden av osäkerhet in. Om allmänheten 

anser sig ha all information som den behöver i frågan är orienteringsbehovet måttligt trots att 

frågan har hög relevans.
39

 Denna insikt ska man bära med sig när man granskar resultat med 

dagordningsteorin. Det är, trots ovanstående resonemang, mängden medierapportering om en 

viss fråga, som har bäst chans att förutsäga hur allmänhetens dagordning påverkas.
40

 

Sammanfattat och förenklat kan man säga att de nyheter som har mest nyhetsvärde och tas 

upp av de största och trovärdigaste medierna, i första hand i textbaserad media, har större 

chans att påverka allmänheten så att också den tycker att frågan är viktig.
41

 Med omvänd 

logik får alltså händelser av mindre nyhetsvärde, som inte uppmärksammas av de största och 

                                                           
29 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s.118 
30 Ibid, s.102 
31 Ibid, s.106 
32 Ibid, s.103 
33 Ibid, s.103 
34 Ibid, s.103 
35 Ibid, s.103 
36 Ibid, s.106 
37 McCombs. Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s.81 
38 Ibid, s.81 
39 Ibid, s.83 
40 Ibid, s.87 
41 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.109-111 
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trovärdigaste textmedierna inte heller samma möjlighet att påverka allmänheten att tycka 

frågan är särskilt viktig. Därigenom blir det alltså viktigt, för den som vill sända budskap till 

allmänheten, att försöka påverka vad medierna tar upp för frågor. Som tidigare forskning visat 

(redovisas under kap 2.6) har Försvarsmakten svårare än politiken att påverka denna mediala 

dagordning. Teorin skulle för denna undersökning kunna visa om Försvarsmaktens strategiska 

budskap har fått uppmärksamhet och spridning i media. Utifrån att teorin är väl använd och 

har visat sig gälla i andra undersökningar, kan en hög grad av publicitet av strategiska 

budskap även antas ha påverkat dagordningen hos allmänheten. För att veta säkert hur 

allmänhetens dagordning förändrats krävs dock opinionsundersökningar.  

2.4 Gestaltningsteorin 

Teorin utgår från att människan alltid har ett behov av att skapa mening i tillvaron, därför 

tolkar vi allt utifrån våra erfarenheter oavsett om de är självupplevda eller återberättade av 

någon annan. Detta bildar en gestaltning av tillvaron som är naturlig och ofrånkomlig.
42

 Detta 

gäller även media och journalister, så när vi exempelvis läser en nyhet så är det aldrig en 

spegelbild av verkligheten utan en gestaltning av verkligheten, medveten eller omedveten.
 43

  

Genom att journalister väljer ut vissa aspekter av verkligheten som de gestaltar, framhäver de 

vissa specifika problem, orsaker, värderingar mm.
44

 Forskningen visar att dessa gestaltningar 

kan ha stor betydelse för hur människor uppfattar verkligheten.
45

 Ett exempel kan vara hur 

glaset kan beskrivas som halvtomt eller halvfullt. I militärstrategisk kommunikation kan det 

ha betydelse för den faktiska åtgärdens effekt, om budskapet i media beskrivs som något 

positivt, förstärkande, förmågeskapande eller som en misslyckad, kostnadsdrivande och 

panikmässig åtgärd. 

En faktor att ta hänsyn till, för den som vill använda gestaltningsteorin, är att det finns 

kriterier för vad som räknas som gestaltning och inte bara en vinkling. Cappella & Jamieson 

anser att en gestaltning ska ha tydlig språklig eller konceptuell karaktär, vara vanligt 

förekommande och gå att skilja från varandra.
46

 Teorin ger ett angreppssätt för hur politisk, 

och i detta fall, militärstrategisk kommunikation kan undersökas och visa om det ursprungliga 

kommunicerade budskapet, gestaltas på något annat sätt än vad som från början var avsett. 

                                                           
42 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.119 
43 Ibid, s.119 
44 Ibid, s.121 
45 Ibid, s.126 
46 Cappella & Jamieson. Spiral of Cynicism, The Press and the Public Good, i Strömbäck, Makt, medier 
och samhälle, s.126 
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Den kan även visa om det i så fall är till det negativa för Försvarsmaktens strategiska 

kommunikation och i förlängningen de strategiska effekterna.  

2.5 Källornas makt över medierna 

Ytterligare en intressant aspekt av detta forskningsområde är hur olika nyhetskällor kan 

påverka media och vad som publiceras. Forskningen på området är oenig beroende på att 

frågan är svårundersökt och att skillnaden kan vara stor mellan olika länder, medier och 

källor. Det som forskningen är enig om är att det råder ett ömsesidigt symbiotiskt förhållande 

mellan journalister och deras källor.
47

 Bland andra Herbert Gans har undersökt det som för 

denna undersökning är mest relevant, nämligen hur officiella källor, exempelvis 

myndighetsföreträdare och politiker kan utöva makt över medierna, och att det oftast är de 

officiella källorna som har övertaget mot medierna.
48

 Journalistiken bedrivs i ett hårt 

uppdrivet tempo som ständigt kräver nya nyheter och som gör journalisten mer beroende av 

att snabbt och till låg kostnad få fram nyhetsmässig information. Detta kräver lättåtkomliga, 

nyhetsmässiga och medieanpassade källor.
49

 Det faktum kan utnyttjas av de officiella källorna 

som ofta står för information med högt nyhetsvärde.
50

 En sådan officiell källa är exempelvis 

Försvarsmakten. För att förstärka chansen att få sina uttalanden publicerade kan det som 

benämns som subventionering av information användas, och kan bestå av exempelvis ett 

slagkraftigt pressmeddelande.
51

 Det finns alltså här ett samband mellan hur enkel och billig en 

händelse är att bevaka och sannolikheten att den ska bli en nyhet.
52

 Även personliga kontakter 

med enskilda journalister är också mycket effektivt när det gäller att föra ut sina budskap.
53

 

Bengt Johansson har sammanfattat olika forskning kring nyhetsvärdering, det vill säga vad 

som har störst sannolikhet att bli en nyhet. Det som har störst relevans för denna 

undersökning kan sammanfattas med att en nyhet ska handla om något ovanligt/oväntat, en 

konflikt, maktelit eller något som berör och är viktigt för många människor.
54

  En rad andra 

                                                           
47 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.156 
48 Gans. Deciding what’s news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly news, Newsweek and time, 
i Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s.158  
49 Palm. I nationens och marknadens intresse, s.245 
50 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.157 
51 Gandy. Beyond agenda setting: Information subsidies and public policy, i Strömbäck, Makt, medier 
och samhälle s.158 
52 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.158 
53 Petersson. Makt - En sammanfattning av maktutredningen, s.61 
54 Johansson. Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin, Nord & 
Strömbäck(red.), s.225-226 
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tänkbara perspektiv på nyhetsvärdering har här utelämnats, men en ytterligare aspekt som kan 

ha relevans för undersökningen är att nyhetsredaktioner, särskilt mindre landsortstidningar, 

inte behöver prioritera särskilt hårt bland olika nyheter utan ofta har nyhetsbrist. Det gör att 

urvalet mer handlar om vad som över huvudtaget kan platsa som nyhet.
55

  

Det är således många faktorer som kan avgöra vad som hamnar på medias dagordning men en 

slutsats som kan dras är att journalistiken alltid påverkas av vilka källor som är aktiva och 

bedöms ha tillgång till journalistiskt intressant information, vilket ofta favoriserar källor som 

har maktpositioner och tillgång till exklusiv information. Detta ger dessa källor möjlighet att 

utöva makt över journalistikens innehåll.
56

 Avslutningsvis menar Anders Nilsson, 

ledarskribent på Aftonbladet, att det för den som vill påverka opinionen är särskilt viktigt att 

påverka opinionsbildare som exempelvis ledarskribenter och debattörer i medierna.
57

 

2.6 Tidigare studier kring Försvarsmakten och media 

Niklas Niemi har med sin C-uppsats ”Försvarsmakt med dagordningsmakt?”
58

 från 2014, 

belyst skillnaden mellan politikens och Försvarsmakten möjligheter och begränsningar vid 

kommunikation med media. Han undersökte hur utrymmet som Försvarsfrågor fick i de 

största tryckta dags-/kvällstidningarna ökade i och med debatten om ”enveckasförsvaret” i 

början av 2013. Han visade, genom att använda dagordningsteorin, att nyheten och debatten 

kring ”enveckasförsvaret” hade medverkat till en högre prioritering av Försvarsfrågor i media 

och därigenom också en överföring av högre medvetandegrad om detta till allmänheten. 

Niemis undersökning kom också fram till att politiken har större möjlighet att påverka 

perspektivet på debatten än vad, i detta fall, överbefälhavaren har, vilket påvisade skillnaden 

mellan politiken och Försvarsmakten.  

Dessa slutsatser har bidragit till att ge författaren till denna undersökning en inriktning av 

vilka faktorer som kan vara relevanta att undersöka.  

 

                                                           
55 Löfgren-Nilsson. På bladet, Allehanda och Kuriren, I Medierna och demokratin, Nord & 
Strömbäck(red.), s.231 
56 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, s.164 
57 SVT Forum (TV-program). Stockholm: Sveriges television, 2015-01-14 
58

 Niemi. Försvarsmakt med dagordningsmakt 
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3. Metod 

3.1 Design 

Undersökningen bedrivs i form av en fallstudie från beslut till genomförande och sträcker sig 

över ett drygt år. Teoribildningen kommer vara av induktiv karaktär, det vill säga att det 

empiriska resultatet får visa med vilka teorier vissa samband kan förklaras. 

Eftersom undersökningen rör informationsarenan och massmedia så hämtas 

undersökningsmaterialet från databaser ämnade för det syftet. Det empiriska materialet 

avseende Försvarsmaktens underlag, interna styrdokument och månadsrapporter, hämtas i 

huvudsak från Försvarsmaktens arkivsystem, genom personkontakter med Försvarsmaktens 

informationsavdelning och från Försvarsmaktens hemsida.  

Det finns inte metoder som är unika för att undersöka strategisk kommunikation.
59

 För att 

besvara undersökningens frågeställning har en blandning av olika metoder valts. Både 

kvantitativa- och kvalitativa metoder. Att använda flera metoder kan ge en bredare bild och 

mer relevanta resultat som avspeglar komplexiteten i organisationer och samhälle. Detta 

förespråkas av Jesper Falkheimer, som också påtalar vikten av att man är noga med att inte 

kvantifiera kvalitativt material eller omvänt, dra kvalitativa slutsatser ur kvantitativt 

material.
60

 I denna undersöknings resultatdel kommer kvalitativt och kvantitativt material 

ofrånkomligt att ibland redovisas under samma rubriker med förhoppningen att få en bättre 

presentation av det empiriska materialet.  

3.2 Metoder 

Kvantitativ analys kommer användas i syfte att ge en översiktsbild av medierapporteringen 

och även för att besvara konkreta frågeställningar. Analysen kommer att visa hur mycket som 

är skrivet i det undersökta ämnet, vid vilka tidpunkter det skrivs mest och för att jämföra 

vilken typ av media som står för det största antalet artiklar/inslag och vilken huvudsakliga 

geografisk spridning detta fått. Här kvantifieras också hur många unika artiklar som 

producerats och hur många som är ett utslag av masspridning av samma artikel i olika media. 

Detta kan i så fall ge en bild av hur många journalister och debattörer som deltagit i 

rapporteringen. De kvantitativa resultaten i denna undersökning kommer dock inte kunna 

jämföra antalet artiklar/inslag mellan olika media, för att därigenom dra slutsatser om hur 

                                                           
59 Eksell & Thelander (red.). Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. s.19 
60 Falkheimer. I Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Eksell & Thelander(red.). s.193 
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mycket genomslag och spridning det ena har fått i förhållande till det andra. Det går inte att 

vetenskapligt säga att två TV-inslag har mindre genomslag än fem artiklar i dagspressen.  

Kvantitativ innehållsanalys är en teknik som ofta används inom kommunikationsforskning.
61

 

Den metoden kommer att användas, för att kunna beskriva hur många artiklar och inlägg som 

innehåller Försvarsmaktens strategiska budskap och kommunikationsmål. Det är även 

tänkbart att med kvantitativ innehållsanalys, identifiera vilka artiklar som gestaltar 

Försvarsmaktens strategiska budskap på avsett vis och vilka som har en annan gestaltning 

som inte följer Försvarsmaktens önskade och kommunicerade linje. För det behövs väl 

utvecklade tolkningsregler för att tydligt kunna särskilja olika indikatorer och kategorisera 

dem.
62

 Gestaltningsteorin skiljer, som tidigare redovisats, gestaltningar från mer subtila 

journalistiska vinklingar. Vid en snabb översikt är artiklarna förhållandevis korta och då 

många har ett liknande innehåll av informationsorienterad text, snarare än journalistiskt 

genomarbetade artiklar och reportage, finns risk för att texten inte kommer innehålla så 

tydliga skillnader att tolkningsregler är relevanta att använda. Därför valdes en kvalitativ 

textanalys som bättre lämpad för att bedöma helheten i texten,
63

 för att undersöka 

gestaltningar. Den kompletterar den kvantitativa innehållsanalysen som ska visa på hur 

frekvent Försvarsmaktens budskap återges i media. 

Den kvalitativa metoden har sin naturliga plats när det gäller att operationalisera indikatorer 

på hur budskap och kommunikationsmål ska identifieras i texten. Detta görs som en kvalitativ 

textanalys av kommunikationsplanen för aktuellt fall. Samma metod kommer även att 

användas för att granska regeringens beslut och pressmeddelande för att jämföra det med 

Försvarsmaktens pressmeddelande. Försvarsmaktens beställda månadsvisa undersökningar 

från Demoskop kommer att analyseras kvalitativt för att undersöka om Försvarsmaktens 

kommunikation uppmärksammats av allmänheten. 

En svaghet i det kvalitativa framtagandet av indikatorer är att det kan bli en subjektiv 

bedömning som görs utifrån författarens förförståelse och det finns även risk för tendens i och 

med att författaren vill hitta det man letar efter. Styrkan kan sägas vara den flexibilitet som 

metoden erbjuder i och med att den tillåtit författaren att utifrån materialets innehåll utforma 

angreppsätt som passar materialet. 

                                                           
61 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, s.225 
62 Ibid, s.227 
63 Ibid, s.237 
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3.3 Reliabilitet 

Att blanda metoder har varit ett flexibelt sätt för författaren att anpassa metoden efter empirin. 

Dock får det inte gå ut över det vetenskapliga förhållningssättet och möjligheten till 

intersubjektivitet, att olika forskare kan komma fram till samma slutsats.
64

 För att få resultatet 

mer reliabelt har kodningstabellen, som används vid den kvantitativa innehållsanalysen, 

genomgått ett reliabilitetstest. Där har författaren upprepat kodningen efter en viss tid, och 

därefter har mer utförliga tolkningsregler utvecklats.
65

 Reliabilitetsdiskussion avseende 

källmaterial och urval återfinns i kapitel 3.5. 

3.3 Validitet 

Eftersom undersökningen använder en induktiv metod där det empiriska materialet ska 

förklaras med hjälp av någon av de presenterade medieteorierna i kapitel 2, behöver 

undersökningsmetoderna vara mångsidiga för att kunna appliceras på flera möjliga teorier. 

Här kan problem uppstå med att mätningen inte är anpassad till en viss teori. För att 

exempelvis undersöka gestaltningsteorin kvantitativt krävs ett tydligt och väl utvecklat kod-

/tolkningsschema även för avvikande gestaltningar, något som valts bort. Medvetenheten om 

detta i kombination med att det unika textmaterialet inte är allt för omfattande gör att den 

kvalitativa innehållsanalysen får anses tillräcklig för att identifiera eventuella avvikande 

gestaltningar i materialet. Variablerna i undersökningen ska kunna appliceras på övriga 

redovisade teorier. 

3.4 Avgränsningar 

Det som ska undersökas är ett beslut i december 2014 och tiden fram till genomförandet av 

första repetitionsövningarna i november-december 2015. Det ger en mätperiod av ca ett år.  

Då det finns risk att en sådan lång mätperiod ger ett material som är för stort för att ta sig an i 

denna begränsade undersökning, kommer undersökningen fokuseras kring tre specifika 

händelser som utgår från Försvarsmaktens verksamhet och regeringens beslut i frågan. Dessa 

specifika händelser som utgör den inledande avgränsningen i tid är följande: 

 Regeringens beslut att låta Försvarsmakten kalla till repetitionsutbildning, 11 

december 2014, och det material som är publicerat under december månad efter 

beslut. 

                                                           
64 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.28 
65 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, s.235-236 
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 Försvarsmaktens pressmeddelande att inkalla pliktpersonal för repetitionsutbildning, 

och det material som publicerats från meddelade, 28 maj 2015, och nästföljande juni 

månad. 

 Försvarsmaktens genomförande av repetitionsutbildning och det material som 

publicerats i anslutning till dessa första övningar i november-december 2015. 

I bilaga 1 redovisas dock underlag för hur sökträffarna i databaser fördelat sig under hela 

perioden, för att där också undersöka om avgränsningarna har varit relevanta, det vill säga om 

rapportering har varit mest frekvent kopplat till ovanstående händelser. Den 

redovisningsperioden kommer också utökas till två månader före beslut så att den omfattar okt 

2014- dec 2015. Syftet med det är att fånga upp eventuell debatt inför fattat beslut. Det är 

dock bara de tre avgränsade perioderna ovan som utgör undersökningens empiriska 

huvudmaterial. 

Undersökningen är avgränsad till svensk media. Den begränsas till tryckt kvälls- och 

dagspress enligt det urval som presenteras i kapitel 3.5. Ingår gör även de tre största TV-

kanalerna, SVT1, SVT2, TV4.
66

 Andra massmedier som radio, tidskrifter och internet är 

avgränsade i undersökningen av utrymmesskäl. Däremot hämtas regeringens och 

Försvarsmaktens pressmeddelanden och dylikt från hemsidor på internet. 

Ämnets avgränsning genom urvalsprocessen redovisas vidare i nästa kapitel. 

3.5 Källor, källkritik och avgränsningar i urvalet 

Tryckt media 

Tryckt dags- och kvällspress som ingår i undersökningen har hämtats ur Mediearkivet från 

Retriever. Retriever är en leverantör av bland annat mediabevakning och mediaanalys som 

ägs av bland annat TT.
67

 Retriever äger i sin tur Mediearkivet där drygt 700 svenska tryckta 

tidningars artiklar görs tillgängliga som digitala PDF-filer samma dag som utgivning.
68

 Detta 

får anses som en tillförlitlig källa genom att den tillhandahållits genom Anna Lindh-

biblioteket och att den oavsett ägarskap är en stor databas med brett utbud. Databaser kräver 

sökord för att få ut det undersökningsmaterial man behöver och som är relevant för 

                                                           
66 http://www.radioochtv.se/sv/mer-om-media/mediemarknaden/ 
67 http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/  
68 http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/  

http://www.radioochtv.se/sv/mer-om-media/mediemarknaden/
http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/
http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/
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undersökningen. Eftersom denna undersökning handlar om pliktlagen och dess återuppväckta 

möjlighet att återuppta repetitionsutbildning väljs sökorden enligt följande: 

”Försvarsmakten” och ”försvaret” är de sökord som är grundläggande för att få rätt inriktning 

på materialet. De används i kombination med övriga sökord för att få ett avgränsat urval.  

Övriga sökord är ”pliktlag*” som är tänkt att fånga in just de texter som har någon anknytning 

till beslutet att återuppväcka delar av pliktlagen och ”repövning*” för att fånga in det som 

regeringsbeslutet faktiskt får till konsekvens, nämligen att ett antal krigsplacerade kvinnor och 

män kallas in till repetitionsövning. Här kan man även använda ordet i utskriven form – 

repetitionsövning, dock är det förkortade begreppet repövning så inarbetat att det ger fler 

träffar i databasen. 

Det är tänkbart att en viss mängd empiriskt material i det undersökta ämnet skulle innehålla 

övriga sökord men inte orden ”Försvarsmakten” eller ”försvaret”, dock skulle en mängd 

felaktig empiri riskera att tas med, till exempel en mängd artiklar som handlar om olika typer 

av övningar med rep i någon form. Att med samma motiv använda ordet ”pliktlag*” utan att 

kombinera det med ”försvarsmakten” eller ”försvaret” har även visat sig ge material som 

handlar om debatten om civilförsvaret, vilket inte varit relevant för denna undersökning. 

Vissa av artiklarna som man får träff på är beskrivna med originaltext och utseende, därefter 

kan det exempelvis stå ”visa liknande träffar (2)” och vilka tidningar som publicerat dessa 

liknande artiklar. Det har dock inte gått att läsa dessa artiklar, utan författaren har antagit att 

dessa har varit identiska med den artikel som sökträffen först presenterat. 

Avgränsningar i form av vilken tryckt press som ingår i undersökningen, har gjorts utifrån två 

kriterier. Dels ska undersökningen visa något om vilken spridning budskapen fått, vilket gör 

att den geografiska spridningen inte får begränsas i för stor omfattning, dels måste materialet 

gå att analysera kvalitativt, vilket gör att det inte får vara för omfattande. Den bästa 

kompromissen av dessa kriterier har blivit att använda det avgränsningsfilter som finns i 

databasen Retriever, och låta undersökningen omfatta filtrena ”storstadspress” och 

”prioriterad landsortspress”. I detta avgränsningsfilter ingår alla de största dags- och 

kvällstidningarna som exempelvis Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter, Svenska 

dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan och Metro. Här ingår också omkring 80 olika 

regionala och lokala tidningar från olika delar av landet. 
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TV 

TV-inslagen hämtas från Svensk mediedatabas, SMDB
69

, som är kopplad till Kungliga 

Bibliotekets arkiv och forskarservice för audiovisuella medier. Sökbarheten i denna databas 

utgår från TV-kanalernas programtablåer och en kortare beskrivning av innehållet i 

programmet. Det är alltså möjligt att ett program avhandlar ett visst ämne trots att det inte 

finns beskrivet i programinnehållet. Detta gör att det kan uppstå brister i urvalet. Ett alternativ 

hade varit att begränsa empiriunderlaget från TV till en snävare tidsavgränsning, under 

exempelvis några dygn kopplat till vissa händelser, och gå igenom allt material under denna 

period. Även om viss avgränsning kan ske, exempelvis genom att undersöka nyheter och 

samhällsprogram men inte barnprogram och underhållningsprogram, så kan ändå mängden 

material som måste undersökas bli mycket omfattande. Det är även osäkert om denna metod 

skulle ge ett mer heltäckande underlag med hänsyn till att andra faktorer än rent 

händelsestyrda kan påverka när en redaktion väljer att sända ett visst inslag. Den mer 

begränsade sökbarheten gör även att kombinationen av sökorden, som användes för tryckt 

media ovan, inte kan användas för sökningar i SMDB. Här har sökorden ”Försvarsmakten”, 

”försvaret”, ”repövning*” och ”pliktlag*”använts var och en för sig för att fånga in aktuellt 

material. Det har gjort att sökresultatet behövt gallras kvalitativt för att sålla bort inslag av 

exempelvis historisk karaktär och andra, för denna undersökning, ovidkommande inslag. 

Detta redovisas i kapitel 4.3. 

Beslutsdokument och kommunikationsplan 

De dokument som undersökningen baseras på har erhållits dels från Försvarsmaktens 

arkivsystem, dels direkt från Försvarsmaktens informationsavdelning. De senare dokumenten 

är att anse som arbetshandlingar. Det vore önskvärt ur intersubjektivitetsaspekt att kunna 

hänvisa till fastställda allmänna handlingar, men det finns inte alltid sådana upprättade. I 

diskussion med informationsavdelningens strategichef fanns dock ingen anledning att tro att 

dokumenten inte skulle vara äkta utan bedöms ha använts på det sättet som de utvisar. 
70

 

Demoskop-mätning 

Försvarsmakten beställer kontinuerligt en varumärkes- och kommunikationsmätning från 

Demoskop. Mätningen görs genom 200 internetintervjuer per vecka med ett slumpmässigt 

                                                           
69 http://smdb.kb.se/  
70 Samtal med Malin Ahlander, Strategichef på Försvarsmaktens informationsavdelning. Möte vid 
Försvarsmaktens Högkvarter, 2016-05-19 

http://smdb.kb.se/
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urval från allmänheten i åldrarna 15-74 år.
71

 Undersökningen görs inom ramen för en 

slumpmässigt rekryterad onlinepanel som totalt består av cirka 100 000 personer. Panelen ägs 

och förvaltas av Norstat.
72

 Utvecklingen i mätningen analyseras med ett fyra veckors rullande 

medelvärde som då alltså innehåller resultat från cirka 800 intervjuer. Totalresultatet i 

undersökningen vägs också avseende ålder och kön för att spegla rikets verkliga fördelning.
73

 

Vad gäller reliabilitet så kan det noteras att de som ingår i onlinepanelen är de som har 

tillgång till, och kan hantera datorer och internet. Respondenterna som får frågan om vad 

nyhetsreportaget om Försvarsmakten handlade om, måste först ha svarat ja på frågan om de 

haft kontakt med Försvarsmakten via nyheter. När de sedan uppmanas beskriva nyheten, finns 

dels risk att de inte minns vad det handlade om, alternativt att de inte kan skilja mellan olika 

typer av kommunikation (reklam, nyheter etc). 

3.6 Operationalisering 

- Vilket var det officiella motivet till att återuppväcka pliktlagen? Frågan besvaras 

genom att analysera regeringsbeslutet, kommunikationsplanen och de 

pressmeddelande som lades ut i samband med beslutet. 

- Hur stort utrymme fick detta beslut och hur skildrades de strategiska budskapen i de 

största medierna? Frågan besvaras genom att kvantifiera antalet relaterade artiklar i 

den större lokala/regionala och rikstäckande tryckta kvälls-och dagspressen och 

geografisk spridning av dessa. Även de största TV-kanalerna undersöks på 

motsvarande sätt. Vidare kvantifieras hur många av Försvarsmaktens budskap enligt 

kommunikationsplanen som publiceras i dessa artiklar/inslag och även, genom 

kvalitativ textanalys, om dessa gestaltas enligt Försvarsmaktens önskan eller om de 

gestaltas i mer negativ riktning.  

- Vilka omkringliggande omständigheter kan påverka vid förmedlingen av nyheten? 

Besvaras genom att artiklarna och inslagen bedöms kvantitativt utifrån om de 

innehåller uttalanden eller referenser till specifika källor. En kvalitativ analys jämför 

budskapsspridningen ovan, med huruvida rapporteringen sker utifrån ett 

pressmeddelande, en personlig intervju eller om exempelvis en övning följs. En 

                                                           
71 Demoskop. Slutrapport, Kontinuerlig varumärkes- och kommunikationsmätning Q4 2014. 
Försvarsmakten, 2015-03-10. 
72 Samtal med Carin Wegenius, Vice VD på Demoskop. Telefonsamtal, 2016-05-25 
73 Ibid 
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kontroll av vilka andra Försvarsmaktsnyheter som dominerat rapporteringen sker 

även. 

Kodningstabell 

För att öka intersubjektiviteten i undersökningen används här en kodningstabell över vilka 

indikatorer som i denna undersökning kommer användas för att identifiera Försvarsmaktens 

budskap. Budskapen utgår från de kommunikationsmål och kommunikationsstrategier som 

återfinns i Försvarsmaktens kommunikationsplan för tjänstgöringsplikt:
74

 

Försvarsmaktens 

kommunikationsmål 

Försvarsmaktens kommunikationsstrategi 

Beslutet ska uppfattas som bra för 

Sverige och för svenska försvaret. 

Kommunicera nationell enighet mellan myndigheter och 

regering. 

Beslutet tas utifrån det osäkra omvärldsläget. 

Vi vill att beslutet ska uppfattas 

bidra till en ökad operativ 

förmåga och därmed öka 

förtroendet för FM 

Visa på en mer omfattande övningsverksamhet och 

därmed ökad krigsduglighet. 

Vi vill att beslutet ska bidra till en 

tröskeleffekt. 

Genom ökade förutsättningar för närområdesaktiviteter 

(övningar) som uppfattas av omvärlden 

Tabell 1: FM kommunikationsmål för tjänstgöringsplikt 

Ur detta underlag har en kategorisering gjorts i budskapsgrupper och indikatorer för att få ett 

kodningsschema att följa vid den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. 

Budskapsgrupperna som valdes för undersökningen blev:  

 Trovärdighet- Operativ förmåga och förtroende att lösa uppgifter  

 Tröskeleffekt- Förutsättning för verksamhet i närområde som signaleffekt 

 Nationell enighet – Viktigt för Sverige i rådande omvärldsläge 

                                                           
74 Försvarsmakten. Kommunikationsplan för tjänstgöringsplikt, 2014-12-09 
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Indikatorerna är sedan framtagna med stöd av formuleringar i FM Kommunikationsplan för 

tjänstgöringsplikt och den analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns 

beskriven i den. För att få en mer heltäckande kodningstabell har författaren kompletterat 

texten i vissa av budskapen och indikatorerna utifrån egen förförståelse.  

Det kan i detta resonemang ses som underförstått att en artikel ska uttrycka något i positiva 

termer, medvetet eller omedvetet, vilket inte behöver gälla för alla artiklar. Om artikeln endast 

är en återgivning av definierade budskap utan någon aktiv värdering kan man argumentera för 

att den är neutral. I denna undersökning ska den dock ses som positiv eftersom 

Försvarsmakten vill kommunicera sina budskap och därigenom har det varit en lyckad 

kommunikation även om den inte förstärkts i positiv bemärkelse. En artikel som är skriven i 

negativ anda kan identifieras vid den kvalitativa undersökningen och redovisas då särskilt. 

Budskapsgrupper Indikatorer för budskap 

Trovärdighet- Operativ 

förmåga och förtroende att 

lösa uppgifter 

Ses som ett verktyg att vid behov skapa förutsättningar 

att öka operativ förmåga. 

Möjlighet till samövning av all krigsplacerad personal i 

hela krigsförband. 

Beskrivs underlätta övningsplanering. 

Beskriver en mer omfattande övningsverksamhet. 

Tröskeleffekt- Förutsättning 

för verksamhet i närområde 

som signaleffekt 

Genom övning bli bättre rustade att skydda landets 

gränser.  

Ses som en viktig säkerhetspolitisk signal. 

Nationell enighet- Viktigt för 

Sverige i rådande 

omvärldsläge  

Regeringen och FM har samma kommunicerade motiv. 

Uppfattas som en positiv återgång till solidarisk 

samhällsplikt. 

Beslutet är konsekvensen av rådande omvärldsanalys. 

Enar den svenska lojaliteten och försvarsviljan  

Tabell: 2 – Kodningstabell för indikatorer 
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Här kan det argumenteras över vilka indikatorer som ska tillhöra vilken budskapsgrupp. 

Exempelvis kan både en ökad nationell samhörighet och försvarsvilja tillsammans med en 

trovärdig operativ förmåga bidra till en ökad Tröskeleffekt. I denna undersökning har 

begreppen dock fått en snävare betydelse. Tröskeleffekt ska här ses som de direkta budskapen 

som syftar till signaleffekt om vår förmåga att förvara landet, värna vår territoriella integritet 

eller uttalas i termer av säkerhetspolitik. Uttalanden som ”för landets beredskap och 

säkerhet”, ”höjer militära garden” respektive ”nödvändighet för vår försvarsförmåga” ska här 

sorteras under Tröskeleffekt, medan uttalanden om att ”höja vår operativa effekt”, ”bra 

komplement till anställda” eller att ”samöva hela krigsförband” ska anses tillhöra 

budskapsgruppen Trovärdighet. Denna uppdelning har gjorts för att, i undersökningssyfte, 

lättare kunna identifiera och följa vilka budskapsgrupper som återfinns i det medialt 

publicerade materialet.  

Vidare har en viss utslagsnivå för vad som ska gälla som indikator valts. Vanligt 

förekommande är att en text beskriver att” Försvarsmakten nu kallar till repövning igen efter 

många års uppehåll”. Det har inte gällt som indikator för Trovärdighet utan först när det satts i 

ett sammanhang av en ökad övningsverksamhet, exempelvis ”Försvarsmakten planerar att 

kalla in ännu fler till repetitionsövning nästa år” eller ”Alla krigsförband ska genomföra 

liknande övningar fram till 2020”, har det fått gälla som indikator för ökad 

övningsverksamhet och budskapsgruppen Trovärdighet. 

Avslutningsvis har undersökningen inte räknat alla budskap i en artikel utan har bara 

identifierat förekomsten av en budskapsgrupp i respektive artikel. Det vill säga, variabeln för 

de olika budskapsgrupperna har varit ja (1) eller nej (0). Det gör att en artikel som innehåller 

flera olika formuleringar av exempelvis budskapsgruppen Trovärdighet ändå bara får värdet 1 

för den budskapsgruppen i det presenterade materialet. 
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4. Empiri/Resultat 

4.1 Inledning 

Efter ett riksdagsbeslut 2010 lades skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret som 

vilande, med en möjlighet för regeringen att återaktivera den om behov uppstod,
75

 exempelvis 

om det säkerhetspolitiska läget förändras eller att personalbehovet inte kan täckas enbart med 

frivillig rekrytering.
76

 Försvarsmakten och regeringen finner under hösten 2014 att behovet 

föreligger med anledning av att Försvarsmakten i sina budgetsunderlag bedömt att icke 

anställd personal kommer kvarstå i krigsförbanden till minst 2023.
77

 

Den 11 december 2014 fattar regeringen beslut om att Försvarsmakten åter får kalla till 

repetitionsutbildning.
 
Aktiveringen berör de som är krigsplacerade i ett krigsförband och 

Försvarsmakten uppdras att enligt egen bedömning inkalla och utbilda så många som krävs 

för att upprätthålla eller höja den operativa förmågan.
78

 Samordningen avseende 

kommunikationen av beslutet mellan Regeringskansliet, Försvarsmakten och 

Rekryteringsmyndigheten, TRM, beskrivs i en kommunikationsplan.
79

 Försvarsmakten utser 

generalmajor Karl Engelbrektson som talesperson i frågan.  

Kronologi: 

11 dec 2014 Regeringsbeslut avseende återuppväckande av delar av pliktlagen, som 

berör som mest 7500 personer som är krigsplacerade. 

Försvarsmaktens lägger ut ett meddelande på Försvarsmaktens hemsida och 

regeringen gör motsvarande på sin hemsida. 

23 apr 2015 Regeringen lämnar försvarspolitisk proposition till riksdagen. 

                                                           
75 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-
repetitionsutbildning/ 
76 Regeringsbeslut I:15. Fö2014/2039/MFI. Skyldighet för totalförsvarspliktiga att fullgöra 
repetitionsutbildning 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Försvarsmakten. Kommunikationsplan för tjänstgöringsplikt, 2014-12-09 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-repetitionsutbildning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-repetitionsutbildning/
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28 maj 2015 Försvarsmakten meddelar att de första inkallelseorderna för höstens 

repetitionsutbildningar skickas ut.
80

  

16 jun 2015 Riksdagens försvarsbeslut 2016-2020 antas. 

1 okt 2015 Regeringen tillsätter en utredning om långsiktigt hållbar personalförsörjning 

av det militära försvaret.
81

 

16 nov 2015- Fem regementen, baser och flottiljer har tidigare fått tilläggsuppdrag att 

genomföra de första repetitionsövningarna efter regeringsbeslutet, vilka 

genomförs i tidperioden v47-51.
 82

 

 

Eftersom sökperioden innehåller både ett Försvarsbeslut och utredning kring framtida 

personalförsörjning kan det tänkas att dessa debatter spiller in över debatten kring pliktlagens 

uppväckande och återinförandet av repetitionsövningar med pliktpersonal. 

4.2 Tryckt media  

I denna inledning beskrivs en sammanställning av den urvalsprocess som genomförts för att ta 

fram alla unika artiklar från databasen och består av en kvantitativ översikt av antalet artiklar 

som innehåller sökorden ”försvarsmakten” och/eller ”försvaret” samt någon eller fler av 

sökorden pliktlag* eller repövning*. En utvecklad redovisning av urvalet återfinns i bilaga 1. 

Månad Antal 

Dec -14 29 

Jun -15 28 

Nov -15 30 

Dec -15 7 

Tabell: 3 Unika artiklar för alla sökord 

                                                           
80 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/nu-kallar-forsvarsmakten-till-de-forsta-
repetitionsutbildningarna/ 
81 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/10/dir.-201598/ 
82 Försvarsmakten. FM2015-1176:1 Tilläggsuppdrag – Inkallelse till repetitionsutbildning 2015 
 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/nu-kallar-forsvarsmakten-till-de-forsta-repetitionsutbildningarna/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/nu-kallar-forsvarsmakten-till-de-forsta-repetitionsutbildningarna/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/10/dir.-201598/


Andreas Johansson  2016-06-17   Sida 26 (56) 

Självständigt arbete 

      

Resultat av kvantitativ urvalsprocess 

Sammanfattande resultat av den kvantitativa urvalsprocessen ger att det unika antalet artiklar i 

de avgränsade tidsperioderna är totalt 94 stycken. 

Den geografiska spridningen för dessa publicerade artiklar redovisas i nedanstående tabell. 

Staplarna utgör antal publicerade artiklar i tryckt media utgående från respektive medias 

regionala härkomst. Spridningen av tidningen, ex hur många läsare som läser ”Nordvästra 

Skånes tidningar” jämfört med ”Helsingborgs dagblad” har inte undersökts. Av de tidningar 

som redovisats under exempelvis ”Götaland” är den geografiska spridningen ibland stor inom 

regionen. Det är inte sannolikt att exempelvis tidningen ”Östra Småland” har en stor 

läsarkrets på västkusten, dock bedömdes denna grova indelning vara tillräcklig för 

undersökningen. Vidare att beakta är att de tidningar som redovisas under Stockholm är i 

vissa fall att beteckna som rikstäckande exempelvis DN eller Aftonbladet. Med detta sagt ger 

denna tabell endast en grov översikt över den geografiska spridningen av artiklarna. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Skåne Götaland Stockholm Svealand S Norrland N Norrland

Dec 2014 Jun 2015 Nov-dec 2015

 

Tabell 4: Antalet publicerade artiklar och geografisk spridning av tryckt medias regionala 

härkomst (totalt 94 artiklar). 

Resultat av innehållsanalys 

Detta stycke kommer redovisa resultatet av hur artiklarna i urvalet har förmedlat 

Försvarsmaktens budskap kvantitativt och även hur de gestaltats i positiv eller negativ 

bemärkelse. Resultatet kommer också att visa på omständigheter kring hur artiklar 
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producerats, exempelvis vilka källor som hanterats. Artiklarna delas här upp i de tre olika 

mätperioderna efter beslut (dec -14), efter inkallelse till repetitionsövning (jun -15) och vid 

repetitionsövning (nov/dec -15).  

Efter beslut (dec -14) 

De artiklar som publicerats i anslutning till beslutet, den 11 dec-14, att återuppväcka delar av 

den vilande pliktlagen, var 29 stycken enligt tabell 4. 

Som redovisats tidigare bygger de mediala åtgärderna från myndighets- och regeringshåll på 

en framtagen kommunikationsplan och vi ska inledningsvis undersöka de pressmeddelanden 

som publiceras. På Försvarsmaktens hemsida publiceras följande: 

Den 11 december fattade regeringen beslut om att ge 

Försvarsmakten rätt att kalla in krigsplacerad personal till 

repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen. Bakgrunden till 

beslutet är det osäkra omvärldsläget och nödvändigheten att kunna 

stärka krigsförbandens operativa förmåga[…]
83

  

 Överbefälhavaren konstaterar i samma meddelande att detta är ett verktyg för att kunna 

samöva hela krigsförband för att öka den operativa förmågan, medan genmj Engelbrektson 

tillägger att Försvarsmakten, i och med denna möjlighet att öva med kompletta förband, kan 

bli bättre rustade att skydda landets gränser. Det gör att samtliga budskapsgrupper är 

representerade i Försvarsmaktens pressmeddelande. 

Även i regeringens pressmeddelande står bland annat att ”Försvarsmakten kan med detta 

beslut öva med fullt bemannade krigsförband. Detta medför att den operativa förmågan för 

Försvarsmakten ökar[…].
84

 Därmed återfinns endast budskapsgruppen Trovärdighet i detta 

meddelande. 

Kvantitativ budskapsanalys och källanalys 

I de undersökta artiklarna återfanns följande budskapsgrupper och referenser till källor: 

                                                           
83 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-in-till-repovningar/ 
84 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-
repetitionsutbildning/  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-in-till-repovningar/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-repetitionsutbildning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/forsvarsmakten-far-kalla-till-repetitionsutbildning/
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Tabell 5: Antal budskap som förmedlats i dec-14 (totalt 44 st) 
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Tabell 6: Fördelning av antalet artiklar som anger en viss källa i dec -14 

I sju av artiklarna angavs att nyheten hade rapporterats av TT, dock uppvisade dessa artiklar 

något varierande innehåll. Vid en kontrollsökning på TT:s artiklar i perioden fanns tre stycken 

olika TT-meddelanden
85

 som publicerats inom drygt två timmar, den 11 december-14. Ett av 

dessa innehåller uttalanden av både försvarsministern och genmj Engelbrektson. I två av dessa 

meddelanden återfinns både budskapsgrupperna Trovärdighet och Nationell enighet. 

Skillnaden kan alltså bero på vilken eller vilka av dessa TT-artiklar som nyhetsrapporten 

                                                           
85 Davidsson & Martinsson. Försvaret får kalla till repövning. TT Nyhetsbyrån. 2014-12-11  
TT. Försvaret får kalla till repövning. TT Nyhetsbyrån. 2014-12-11 
TT. Försvarrepövning6: 7500 kan nu öva. TT Nyhetsbyrån. 2014-12-11 
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bygger på. Det enda kommunicerade budskapet som definieras som Tröskeleffekt kommer 

från försvarsministerns uttalande i Falukuriren.
86

 

Kvalitativ textanalys avseende gestaltning och typ av artikel 

Av de 29 artiklar som undersökts var fem stycken mycket korta och med samma innehåll: 

Försvaret får kalla till repövning 
Runt 7 500 krigsplacerade 

personer kan nu bli inkallade 

till repövningar. 

– Vi vill skapa en ökad 

handlingsfrihet för Försvarsmakten 

och öka kvaliteten 

och effekten i förbanden, 

säger försvarsminister 

Peter Hultqvist (S).
 87

 

Csaba Bene Perlenberg som beskrivs som Liberal skribent med inriktning på försvars- och 

säkerhetspolitik har författat en krönika över det försvarspolitiska året 2014 och har 

publicerats i fyra tidningar. Den innehåller främst politisk kritik men påvisar även det nya 

osäkra omvärldsläget kopplat till beslutet att återinföra repövningar.
88

  

Norrköpings tidningars ledarsida har som huvudfokus att kommentera Försvarsmaktens svar 

till den parlamentariska försvarsberedningens rapport och pekar på det bekymmersamma i att 

Försvarsmakten under många år varit underfinansierad och har haft en obalans mellan 

uppgifter och resurser. Även här lyfts återinförandet av repövningarna upp, men utvecklas 

inte mer än så.
89

 

I några artiklar kan negativa vinklingar på frågan lyftas, i ett enstaka fall tas den ekonomiska 

aspekten upp: 

Satsningen kostar pengar.  

Regeringen är beredd att ta kostnaden för landets beredskap och 

säkerhets skull.  

- Att göra detta är helt nödvändigt för vår försvarsförmåga.  

                                                           
86 Laggar. Regeringen vill stärka försvaret. Falukuriren 2014-12-12 
87 Metro- Stockholm 2014-12-12   
88 Perlenberg. Bland invasioner och ubåtsjakt. Norran. 2014-12-29 
89 Michajlov & Olsson. Att ha och inte ha i försvarspolitiken Norrköpings tidningar.2014-12-17 
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[…] Att genomföra repmånad för 100 soldater kostar generellt sett cirka 

3 miljoner[…].
90  

Något vanligare (i tre av artiklarna) är att peka på att Försvarsmakten har 

rekryteringsproblem: 

Efter det att värnplikten avskaffades 2010 bygger personalförsörjningen 

på frivillighet. Men hittills har det gått trögt att anställa.
91

 

Två artiklar är något avvikande.  Det är dels Lars Myr på Värmlands Folkblad som har skrivit 

en artikel som får beskrivas som en krönika över hans egna upplevelser av repövningar och 

DN:s intervjureportage
92

 med Jan Björklund, Liberalerna (dåvarande Folkpartiet). Den 

sistnämnda artikeln berör inte direkt frågan om återuppväckandet av pliktlagen. 

Den förstnämnde ger sin bild av repetitionsövningar på 70-talet och drar paralleller till att 

Försvarsmakten nu åter ska börja med repövningar. Bilden som gestaltas är att effektiviteten 

och nyttan med övningarna för den enskilde kunde ifrågasättas: 

Minns jag rätt var det kallt och mycket snö. Den mesta delen av tiden 

gick åt att hålla kaminen i militärtältet varm. Min grupp ingick en stor 

militärövning och verkade hamna vid sidan om. Närmast bortglömda.  

Kände att vi bara var en bricka i ett stort spel.
93

 

Rapporteringen i december 2014 verkar vara baserad på, i första hand, pressmeddelanden. 

Förutom intervjureportaget i DN med Jan Björklund,
 
visar även Falukurirens artikel på inslag 

av intervjukaraktär. Även sju krönikor/ledarsidor utgör den samlade rapporteringen. 

Efter inkallelse till repövning (jun -15) 

De artiklar som publicerats i anslutning till inkallandet till repetitionsövningar, var 28 stycken 

enligt tabell 4.  Meddelandet om att Försvarsmakten nu kallar till repetitionsutbildning, som 

publicerades på Försvarsmaktens hemsida den 28 maj, innehåller mest information och fakta 

kring repetitionsutbildningen. Här finns dock även ett strategiskt budskap förmedlat av genmj 

Engelbrektson: 

                                                           
90 Laggar. Regeringen vill stärka försvaret. Falukuriren 2014-12-12 
91 Davidsson & Martinsson. Sydsvenskan. 2014-12-12 
92 Eriksson. Jan Björklund: Förhastat av Löfven att besluta om nyval. Dagens Nyheter.  
2014-12-27 
93 Myr. Repövningen höll kaminen varm. Värmlands Folkblad. 2014-12-19 
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I Försvarsmakten bygger vi våra krigsförband med anställd 

personal. Innan de är uppfyllda utgör de krigsplacerade tidigare 

värnpliktiga ett viktigt komplement för att vi ska kunna öva med 

hela förband och därmed snabbt nå operativ effekt[…]
94

  

Försvarsmaktens informationsavdelning låter mediakontakterna skötas av respektive förband 

med stöd av kommunikativa riktlinjer, så kallad språkregel, innehållandes bland annat de 

budskap som man vill sända. Denna utskickade språkregel följer de tidigare angivna 

budskapen som togs fram i samband med beslutet i december 2014.
95
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Tabell 7: Antal budskap som förmedlats i jun-15 (totalt 0 st) 

                                                           
94 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/nu-kallar-forsvarsmakten-till-de-forsta-
repetitionsutbildningarna/ 
95 Försvarsmakten. Högkvarteret. Språkregel 2015-05-27. 
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Politisk källa

Försvarsmaktskä
lla

Försvarmakts-
och politisk källa

Oklar källa

 

Tabell 8: Fördelning av antalet artiklar som anger en viss källa i jun -15 

Av de 28 artiklar som undersökts var 25 av liknande kortfattad informationskaraktär utan 

direkt hänvisning till någon ursprungskälla. Inget av de strategiska budskapen återges i dessa 

25. Alla dessa artiklar angav att nyheten rapporterats från TT, som vid en kontrollsökning 

hade publicerat ett nyhetsmeddelande den 15 juni 2015: 

Repövning tillbaka i höst 

För första gången sedan 1990-talet kallar Försvarsmakten i höst in 

till repetitionsutbildningar, även kallad repövning eller repmånad. 

Till en början kallas 400 personer in för att öva under 10-14 dagar. 

Utbildningarna kommer att hållas vid Trängregementet och 

Skaraborgs regemente i Skövde, Jägarbataljonen vid Norrbottens 

regemente i Arvidsjaur, Norrbottens flygflottilj i Luleå, 

Amfibieregementet i Berga och Ledningsregementet i Enköping. 

Det var i december som regeringen beslutade att återaktivera 

plikten till repövningar gällande de som gjort värnplikt eller 

genomfört grundläggande militärutbildning och är 

krigsplacerade.
96

 

Samtliga av dessa 25 artiklar återger hela eller delar av detta nyhetsmeddelande och även om 

direkt hänvisning saknas så är huvuddelen av den publicerade texten så lik formuleringarna i 

Försvarsmaktens meddelande
97

 att dessa artiklar har bedömts som Försvarsmaktskälla. 

Av de övriga tre artiklarna är två identiska men publicerade i två Hallandsbaserade tidningar. 

Denna dubblerade artikel handlar om att när det nu kallas till repövningar i höst så kommer 

inga soldater rycka in vid luftvärnsregementet i Halmstad. Informationschefen vid Lv 6 är 

                                                           
96 Repövning tillbaka i höst. TT Nyhetsbyrå 2015-06-15 
97 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/nu-kallar-forsvarsmakten-till-de-forsta-
repetitionsutbildningarna/ 
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intervjuad i artikeln.
98

 Inga direkta förmedlingar av strategiska budskap kan hittas. Återstår då 

en artikel som är en ledarsida i DN skriven av Csaba Bene Perlenberg. Inte heller i denna kan 

något strategiskt budskap identifieras. 

Kvalitativ textanalys avseende gestaltning och typ av artikel 

Csaba Bene Perlenbergs ledarsida i DN är en kritiskt skriven artikel publicerad dagen efter att 

försvarsbeslutet för 2016-2020 antagits i Riksdagen. Huvudsakligen handlar den om 

underfinansiering och obalans mellan Förvarsmaktens uppgifter och resurser. Vad gäller 

repövningarna som ska genomföras under hösten konstaterar Perlenberg att det nästan var 20 

år sedan något sådant gjordes och antyder att Försvarsmakten inte är vana vid att hantera den 

verksamheten och att effektiviteten kan ifrågasättas. 

Därför är det heller inte så märkligt att Försvarsmakten har behövt 

ett helt år av förberedelser för att kunna ta emot endast 400 av 

7500 tillgängliga personer från årskullarna 2005-2010.
99

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en ledarsida tar upp höstens kommande 

repetitionsutbildningar, en intervju med representanter från Försvarsmakten är publicerad i två 

tidningar. Resten av artiklarna är hämtade från TT. Övriga intressanta händelser som 

rapporteras om är att Försvarsbeslutet 2016-2020 antas i riksdagen i denna period. En 

jämförande sökning på sökordet ”försvarsbeslut*” ger omkring 24 sökträffar i databasen, 

vilka vid en snabb översikt har spretande fokus innehållande allt från försvaret av Gotland, till 

Nato-debatter och generella partiledarintervjuer. 

Vid repetitionsövning (nov-dec -15) 

De artiklar som publicerats i anslutning till genomförandet av de första repetitionsövningarna, 

var 37 stycken enligt tabell 4. Repetitionsövningarnas igångsättande i november föregås inte 

av något pressmeddelande från Försvarsmakten utan pressaktiviteterna leds lokalt på 

respektive förband.  

 

 

                                                           
98 Holmer. Ingen repmånad på Lv6. Hallandsnyheter. 2015-06-18 
99 Perlenberg. Fortsatt springnota till försvaret. Dagens Nyheter.  2015-06-17 



Andreas Johansson  2016-06-17   Sida 34 (56) 

Självständigt arbete 

      

Kvantitativ budskapsanalys och källanalys 

0

5

10

15

20

25

Trovärdighet-

ökad operativ

effekt

Tröskeleffekt Nationell

enighet-

försämrat

omvärldsläge

Antal artiklar som
innehåller visst budskap

 

Tabell 9: Antal budskap som förmedlats i nov-dec-15 (totalt 42 st) 
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Tabell 10: Fördelning av antalet artiklar som anger en viss källa i nov-dec -15 

 

Av de 37 artiklar som undersökts är 27 källhänvisade från TT. En kontrollsökning gav att 

nyhetsbyrån har publicerat tre artiklar mellan den 18 och 23 november. En kort faktatext
100
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och två lite längre reportage
101

 från besök av repetitionsutbildningen vid Ledningsregementet 

med intervjuer av pliktinkallade såväl som officerare. Samtliga tre TT-artiklar, som alltså 

övriga 27 artiklar bygger på, är skrivna av Karl Enn Henricsson. 

Att notera är att försvarsministern står för tre av fem budskap definierade som Tröskeleffekt 

och de uttalas vid hans besök av repetitionsövningen i Arvidsjaur. 

Kvalitativ textanalys avseende gestaltning och typ av artikel 

Karl Enn Henricssons artiklar är olika omfångsrika med hänsyn till hur mycket som tagits 

med från ursprungstexten och från vilka av de tre olika artiklarna som den publicerade texten 

klippts ihop. Ett antal är mycket kortfattade (drygt 50 ord) och innehåller i princip bara 

nyheten att repövningar nu genomförs igen, med eller utan några citat från intervjuer. 

Vid garnisonen i Enköping genomför 14 män en militär 

repetitionsövning. Det är den första övningen i sitt slag efter 

regeringsbeslutet förra året.
102

   

Henricssons och de övriga journalisternas längre reportage från repövningarna 

är mer fylliga och tar generellt sett upp fler aspekter. Omkring 20 olika personer, 

mest inkallade men också utbildande officerare, citeras i de olika reportagen. 

Här belyses exempelvis pliktlagens inverkningar på den enskilde och den 

solidariska uppoffringen som behöver göras för att skydda landet. 

I det civila arbetar han med IT, och i hemmet väntar barn och en 

sambo, som inte blev helt nöjd då brevet om repövning landade på 

hallgolvet.  

- Vi har en stor bostad, en vild son och det är mycket att städa 

själv[...]
103

 

Dagens nyheter har besökt repetitionsövningen i Berga. Mikael Holmström tar 

upp samma tema i sin artikel. 

                                                           
101 Henricsson. Repövningen på frammarsch. TT Nyhetsbyrån. 2015-11-23 
Henricsson. Nu repar försvaret igen. TT Nyhetsbyrån. 2015-11-18 
102 TT. Nu repar försvaret igen. Ölandsbladet 
103 Henricsson. Det våras för svenska repgubbar. Upsala nya tidning. 2015-11-30 



Andreas Johansson  2016-06-17   Sida 36 (56) 

Självständigt arbete 

      

För ett halvår sedan damp brevet från Försvarsmakten ned i 

brevlådan[…]Det var en order att lämna hem och familj i tio dygn: 

inkallelse till repetitionsutbildning på Amfibieregementet […] 

- Men min sambo var inte glad. Jag har ju berättat lite 

rövarhistorier från lumpen och nu var hon lite ledsen och orolig 

över världsläget. Men jag tröstade henne med att jag ju bara är 

borta i tio dagar.
104

  

- Minnen återuppväcks, det är blandade känslor. Den ängslan jag 

kände på söndagståget under värnplikten upplevde jag också i går. 

Det kändes som det brukade då. Men nu när jag åter är här så 

känns det hur bra som helst.
105

 

Holmström tar även upp Försvarsmaktens rekryteringsproblem. 

Men problemen har radat upp sig. Försvarsanslagen har inte räckt 

till och nyrekryteringen har gått långsammare än planerat, 

samtidigt som många anställda slutar snabbare än förväntat.
106

 

Han konstaterar också att det är det skärpta omvärldsläget som tvingar Sverige att höja sin 

militära gard, men att det kommer ta fem år innan all pliktpersonal är repetitionsövad.
 107

 

Genmj Engelbrektson är citerad i Henricssons reportage i olika omfattning. Allt ifrån att bara 

konstatera att det inte hållits repövningar sedan slutet av 1990-talet, till att få utrymme att 

sprida budskap om Försvarsmaktens planer att utöka repetitionsutbildningsverksamheten 

under kommande år som ett bra komplement till den anställda Försvarsmakten. Han verkar 

dock inte besökt övningen utan har intervjuats på annat sätt. 

Repetitionsövningen i Arvidsjaur renderade i fyra reportage av tre olika journalister. 

Försvarsministern besökte även övningen på plats. Det är bara han och några inkallade 

soldater som är citerade i dessa reportage. Försvarsminister Peter Hultqvist får relativt stort 

utrymme i texterna och han konstaterar bland annat att det säkerhetspolitiska läget försämrats 

och att: 

                                                           
104 Holmström. På marsch igen – Repövningen åter efter 20 års paus. Dagens Nyheter.  
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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- Varje aktivitet som vi gör för att höja vår militära förmåga i stort 

och i smått är i sig en säkerhetspolitisk signal som visar att Sverige 

vill höja tröskeln […]
108

 

Flera av de tillfrågade verkar lite kluvna över hur de ska tycka i frågan om återinförd 

repetitionsövning. 

- Jag lovade mig själv när jag muckade att jag aldrig mer ska frysa, 

aldrig mer vara hungrig och aldrig mer vara blöt. Men det sket 

sig.
109

 

- Det är både bra och dåligt det här. Det är ju också lite 

skrämmande varför man måste göra det här igen. Världsbilden är 

som den är, det är lite oroväckande[…]
110

 

- Jag trodde nog aldrig jag skulle komma tillbaka, men jag 

hoppades. Nu var det bara säga till chefen att så här är det och 

åka.
111

 

När kallelsen kom var första intrycket "inte jättepositivt kanske".  

- Har du gjort lumpen i 15 månader så känner du dig nog ganska 

klar efter muck, det gjorde då jag i alla fall. Men när man väl är 

här får man göra det bästa av situationen, säger han.
112

 

Flera artiklar innehåller även faktatext om vilka bestämmelser som gäller kring plikttjänst och 

repetitionsövningar. Här tas även den straffrättsliga aspekten upp med hot om fängelse om 

man uteblir. Mycket är skrivet i positiv anda, beskrivande den ökade övningsaktiviteten, att 

Försvarsmakten fått utökade resurser att öva och att man är medveten om att det beror på det 

försämrade omvärldsläget. Att övningsdeltagarna verkar vara unga och i god form till skillnad 

från gamla tiders repgubbar berörs också.
113

 

                                                           
108 Westerlund. Försvarsministern besökte repsoldater i fält. Piteå tidning. 
109 Naess. Det ska kosta på att attackera oss. Norrländska socialdemokraten. 
110 Ibid. 
111 Ibid.  
112 Tano. Mer än 20 år sedan sist – repövningar tillbaka. 
113 Holmström. På marsch igen – Repövningen åter efter 20 års paus. Dagens Nyheter. 
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Sammanfattningsvis är alltså drygt 70 % av artiklarna skrivna av TT:s journalist. Övriga tio 

artiklar, består av sju besöksreportage från andra repetitionsutbildningar som genomfördes i 

Arvidsjaur, Skövde och Berga. Dessutom en ledare, en krönika och en artikel där journalisten 

tycks ha ringt ”Försvarsmaktens pressinformation”
114

 och förhört sig om nyheten veckan 

innan övningarna börjat. Två av dessa tio artiklar är identiska. Det innebär att totalt tio 

skribenter står som producenter av alla undersökta 37 artiklar i perioden. 

4.3 TV- media 

I denna inledning beskrivs en sammanställning av den urvalsprocess som genomförts för att ta 

fram alla inslag. En utvecklad redovisning av urvalet återfinns i bilaga 1. 

Försvarsmakten, 

försvaret, repövning* 

eller pliktlag* 

SVT 1 och 2 TV4  Tot 

Dec -14 4 3 7 

Jun -15    

Nov -15 1 2 3 

Dec -15    

Tabell: 11 Unika artiklar för alla sökord 

I denna undersöknings avgränsade tidsperioder finns totalt tio sökträffar, varav ingen i juni 

eller december 2015. Vi ska nu titta närmare på vad dessa har för innehåll för att ytterligare 

kunna begränsa urvalet. 

Efter beslut (dec -14) 

Av de sju inslagen är två nyhetssändningar med direkt koppling till beslutet och de sändes i 

Aktuellt i SVT2 respektive Nyheterna i TV4 den 11 december. Aktuellt har en bandad 

intervju med genmj Engelbrektson och en direktsänd intervju med försvarsministern i studion. 

Engelbrektson får svara på om det finns något intresse för att komma in på repövning och hur 

mycket det kommer kosta. Han konstaterar: 

Om man kan koppla det tydligt till, vilket vi nu gör, ett försämrat 

omvärldsläge och därmed nyttan som man känner för att vara med 

                                                           
114 Hinderson. Repövningarna kommer tillbaka. Sydöstran. 2015-11-13. 
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och göra skillnad för landets säkerhet. Då är vår erfarenhet att då 

ökar intresset.
115

 

Försvarsministern får svara på varför folk ska tvingas in till repövning och vem han vill 

skicka signaler till med detta beslut, innan intervjun glider över på frågan om allmän 

värnplikt. Peter Hultqvist hinner under några minuter sända samtliga definierade 

budskapsgrupper enligt denna undersökning.
116

  

Nyheterna i TV 4 sänder en inspelad intervju med försvarsministern som konstaterar att 

beslutet är en signal till omvärlden, i det förändrade säkerhetspolitiska läget, likväl som det är 

viktigt att kunna öva hela organisationen. Nyheterna har själva undersökt att det råder bred 

politisk enighet bakom beslutet. Genmj Engelbrektson är även han intervjuad och kan 

konstatera att detta beslut är positivt för Försvarsmakten och att det innebär möjlighet att 

samöva hela krigsförband, vilket ökar den operativa effekten. Samtliga budskapsgrupper 

framförs även i detta inslag.
117

 

Nyheterna har även med ett klipp från Lasse Åbergs film ”Repmånad”
118

 och låter genmj 

Engelbrektson beskriva vad han anser om det uttrycket: 

”Repmånad förknippar väl många med lite roliga filmer och annat 

som inte är så seriöst, men detta handlar ytterst om vår förmåga att 

värna rikets gränser […] då vill vi uttrycka oss med det allvar och 

den seriösitet som faktiskt militär verksamhet förtjänar.”
119

 

TV4 följer dessutom upp med att i direktsändning intervjua försvarsministern i Nyhetsmorgon 

den 12 december, där han får motivera beslutet att återinföra plikten i övningsverksamheten. 

Hultqvist berör både det försämrade omvärldsläget och behovet av att kunna öva hela 

insatsorganisationen för att öka den militära förmågan. Försvarsministern tar själv upp 

problemet med rekrytering till det frivilliga försvaret. Den ekonomiska aspekten av den ökade 

övningsverksamheten tas upp och även frågan om detta i sin förlängning innebär ett steg mot 

allmän värnplikt. Praktiska frågor som ersättningsnivåer och om det verkligen inte går att 

                                                           
115 Aktuellt (TV-program). Stockholm: Sveriges television. 2014-12-11. http://smdb.kb.se/ 
116 Ibid 
117 Nyheterna (TV-program). TV 4, 2014-12-11 
118 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män. Svensk komedi från 1979 av Lasse Åberg. Källa: 
Svenska filminstitutet. http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ 
119 Nyheterna (TV-program). TV 4, 2014-12-11 
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slippa undan om man blir inkallad är också frågor som får en del fokus. Försvarsministerns 

förklaring till att begreppet ”repmånad” inte är önskvärt i sammanhanget är att övningarna 

inte kommer omfatta en månad, men att ordet är ”trevligt”. Programledarna avslutar i alla fall 

med att referera till ovan nämnda film med samma namn.
120

 Att notera är alltså att 

Försvarsmakten och försvarsministern inte verkar eniga i varför begreppet ”repmånad” är 

problematiskt i sammanhanget. 

Vid undersökning av de övriga fyra sökträffarna i databasen kunde alla avgränsas bort ur 

denna undersökning. De bestod av en sänd riksdagsdebatt, ett nyhetsinslag om incidenten med 

ett ryskt militärflygplan som flög utan transponder, ett nyhetsinslag om överbefälhavarens 

svar till försvarsberedningens rapport och en direktsänd pressträff som Försvarsmaktens 

insatschef höll, som inte avhandlade repetitionsutbildning. 

Vid repetitionsövning (nov-dec -15) 

Av de tre undersökta sökträffarna kan två avgränsas bort ur undersökningen, en sänd 

riksdagsdebatt och ett nyhetsinslag om hur dyrt det blir för försvaret att återetablera sig på 

Gotland. I det tredje inslaget är försvarministern gäst i Nyhetsmorgon på TV4. Han får frågor 

som främst berör hur Sverige ska bidra till kampen mot Islamiska Staten och hur han ser på 

allmän värnplikt. Han får dock kort chansen att beröra att Försvarsmakten har resurser och 

beredskap för olika händelser och avslutningsvis berörs även lagen om totalförsvarsplikt och 

medborgarens skyldighet att tjänstgöra. Budskapsgrupperna Tröskeleffekt och Nationell 

enighet får därmed anses uppfyllda i detta inslag. 

4.4 Demoskop-mätning 

Frågor som bland annat besvaras är om respondenterna de senaste veckorna kommit i kontakt 

med Försvarsmakten via nyheter och reportage i massmedia. Demoskop konstaterar mycket 

hög medial rapportering om Försvarsmakten under fjärde kvartalet 2014, där 60 % uppger att 

de uppmärksammat Försvarsmakten i media. Den största orsaken är underrättelseoperationen i 

Stockholms skärgård i oktober som övergår i en rad andra nyheter: 

När den direkta insatsen avslutats fortsätter nyheter och diskussion 

kring bland annat försvarets anslag och resurser, möjlig återinförd 

värnplikt, regerings-beslut om repmånad och eventuellt Nato-

medlemskap. Perioden avslutas med den blocköverskridande 
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Decemberöverenskommelsen, där försvaret jämte pensioner och 

energi nämns som tre framtida samarbetsområden.
121

 

 Det är i denna omfattande rapportering få av respondenterna som i december 2014 anger 

återinförandet av repetitionsutbildning som något de uppmärksammat i media.
122

 

För andra kvartalet 2015 är de största medialt uppmärksammade händelserna den politiska 

försvarsuppgörelsen och flygövningen Arctic Challenge Exercise i Norrland.
123

 I november-

december 2015 är nyhetsrapporteringen som uppmärksammats främst från Gotland och de 

övningar med specialförband och hemvärn som genomförts, medan repetitionsövningarna 

nämnts av få.
124

 I bägge dessa senare perioder är andelen respondenter som uppmärksammat 

Försvarsmakten i media drygt 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Demoskop. Slutrapport, Kontinuerlig varumärkes- och kommunikationsmätning Q4 2014. 
Försvarsmakten 
122 Demoskop. Månadsrapport december 2014, Kontinuerlig varumärkes- och 
kommunikationsmätning Q4 2014. Försvarsmakten 
123 Demoskop. Presentation, Kontinuerlig varumärkes- och kommunikationsmätning Q2 2015. 
Försvarsmakten 
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5. Analys/ Diskussion 

Problemformuleringen för denna undersökning var hur Försvarsmakten faktiskt når ut med sin 

strategiska kommunikation på den mediala arenan. Under förra kapitlet redovisades detta och 

nu är det dags att med hjälp av presenterade teorier diskutera fram svaret på 

forskningsfrågorna. 

5.1 Analys av resultat 

Vilka förutsättningar har Försvarsmakten att få ut sina strategiska budskap i 

oberoende massmedier? Hur framställs budskapen och är det några omständigheter 

eller media som är bättre än andra?  

Frågan besvaras genom en analys av delfrågorna. 

- Vilket var det officiella motivet till att återuppväcka pliktlagen? 

Texten i regeringsbeslutet är i linje med Försvarsmaktens och regeringens officiella 

meddelanden på respektive hemsida. Dock är motivbilden mer omfångsrikt beskriven av 

Försvarsmakten. Motiven beskrivs utifrån ett försämrat omvärldsläge och det faktum att 

Försvarsmakten inte kan öva med hela sina krigsförband. Detta möjliggörs nu genom detta 

beslut och kan då bidra till ökad operativ effekt för att bli bättre rustade att försvara landets 

gränser. Detta är också i korrelation med den samordnande kommunikationsplan som tagits 

fram.  

- Hur stort utrymme fick detta beslut och hur skildrades de strategiska budskapen i de 

största medierna? 

Nyheten har fått spridning regionalt och nationellt i alla mätperioder och kan därför sägas ha 

haft viss påverkan på massmedias dagordning. Undersökningen kan dock inte visa på någon 

påverkan av allmänhetens dagordning, såtillvida att få angett att de uppmärksammat denna 

händelse i media i någon större omfattning. Det kan bero på att rapporteringen inte har haft 

tillräckligt nyhetsvärde för att slå igenom bland övriga rapporteringar kring Försvarsmakten, 

särskilt i den mediemässigt mycket intensiva avslutningen av 2014. Det är möjligt, enligt 

dagordningsteoriernas begrepp om relevans och osäkerhet, att allmänheten inte ansett att 

frågan har berört i tillräcklig omfattning. Det är exempelvis endast 7500 personer plus deras 

nära anhöriga som berörs personligen av beslutet.  
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De tydligaste begreppen som förekommer i enlighet med gestaltningsteorins krav om tydlig 

språklig och konceptuell karaktär är ”repgubbe”, ”repövning” eller ”repmånad”. Det är tydligt 

att Försvarsmakten vill få repetitionsövningarna att framstå som seriösa till skillnad mot den 

upplevda bild som allmänheten kan ha av denna verksamhet historiskt. Att undvika begreppet 

”repmånad”, som bland annat för tankarna till Lasse Åbergs film med samma namn, har varit 

uttalat
125

 och kanske även berättigat ur gestaltningsperspektiv. I detta fall finns endast vid 

enstaka tillfälle tydlig referering till gamla tiders repövningar som beskrivs i nedsättande ton – 

som ineffektivt och oseriöst. Dock används begreppet ”repgubbe” och ”repmånad” i flera av 

artiklarna och i flera rubriksättningar, vilket för tankarna till en etablerad nedsättande 

gestaltning av repövningar genom komedifilmer och vidareberättade historier om hur det gick 

till när man var inkallad. Exempel på detta har redovisats både i tryckt media och TV och 

visar på en form av gestaltningsmakt hos media. Någon artikelförfattare har särskilt 

kommenterat att ”dagens pliktsoldater” verkar vara mer vältränade än de gamla 

”repgubbarna”. Något som indikerar hur djupt rotat bilden av repövningar som något mindre 

bra verkar vara, även om artiklarna och inslagen överlag beskriver verksamheten i positiva 

ordalag.  

Övriga aspekter som Försvarsmakten inte valt att kommunicera men som media valt att belysa 

är exempelvis den ekonomiska aspekten – räcker pengarna till denna utökade 

övningsverksamhet? Även den tvångsmässiga och bestraffande aspekten av pliktsystemet har 

belysts både genom att ställa politiker och Försvarsmakten mot väggen – varför måste nu folk 

kallas in med tvång? Men även genom att intervjua tvångsinkallade till repetitionsövningar. 

Här kan man tänka sig en möjlig gestaltning eller i alla fall vinkling av att beslutsfattare 

försöker rädda upp en misslyckad frivillig rekrytering till Försvarsmakten på allmänhetens 

bekostnad. Dock har den uppoffrande aspekten av plikten i flera artiklar ställts i paritet med 

det försämrade omvärldsläget vilket gjort att rapporteringen i dessa fall fått vinklingen av 

nationell enighet kring en svår situation. 

- Vilka omkringliggande omständigheter kan påverka vid förmedlingen av nyheten? 

Resultatet av spridningen av Försvarsmaktens strategiska budskap, så som de definierats i 

denna undersökning, visar att budskapsgrupperna Trovärdighet och Nationell enighet vunnit 

störst genomslag i media, både efter beslut och vid genomförda repetitionsövningar. Dock har 

                                                           
125 Samtal med Malin Ahlander, Strategichef på Försvarsmaktens informationsavdelning. Möte vid 
Försvarsmaktens Högkvarter, 2016-05-19 
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budskapsgruppen Tröskeleffekt inte fått samma genomslag. Vad kan detta bero på? Ett bra 

pressmeddelande borde enligt teorin om subventionerade nyheter kunna få genomslag, och i 

Försvarsmaktens pressmeddelande den 11 december 2014, återfanns alla budskapsgrupper. En 

förklaring kan vara att varken regeringens pressmeddelande eller TT:s citat från 

försvarsministern innehöll budskapsgruppen Tröskeleffekt. Den som generellt får mest 

utrymme i medierna efter beslutet är försvarsminister Peter Hultqvist. Han är exempelvis den 

som får uttala sig i direktsänd TV, medan Försvarsmaktens representanter får komplettera 

inslagen med inspelade intervjuer. Även om orsaken till det inte är undersökt, så att andra 

förklaringar kan uttömmas, passar det väl in i mönstret för vilka källor som ofta favoriseras. 

Regeringen stod för det formella beslutet, beskrivet i teorierna som hard power, och är den 

som, enligt detta resonemang, är intressantast att använda som officiell källa, även om frågan 

berör Försvarsmaktens verksamhet och kanske till och med är påkallad av Försvarsmakten.   

Rapporteringen kring att Försvarsmakten faktiskt använder den nya möjligheten att kalla till 

repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen, i maj-juni 2015, visade ingen publicering av de 

strategiska budskapsgrupperna. Meddelandet på Försvarsmaktens hemsida, som är fokuserat 

på fakta- och informationsspridning mer än tydlig strategisk budskapsspridning, ger också en 

rapportering och publicering i media utan strategiska budskap. För denna tidsperiod, där 

nästan 90 % av artiklarna kommer från samma källa – TT, pekar även detta på teorier om 

subventionerade nyheter. TT har använt Försvarsmaktens publicerade meddelande som får 

gälla som en officiell och trovärdig källa. I sin tur har medier runt om i landet valt TT:s 

förhållandevis enkla, trovärdiga material att referera till istället för att själva göra det mer 

krävande journalistiska jobbet. 

Rapporteringen kring de genomförda repetitionsövningarna i november 2015, följer samma 

mönster med ett mindre antal journalister som står för ett större antal artiklar och över 70 % 

av artiklarna är skrivna av TT:s journalist. Eftersom rapportering till stor del består av 

intervjuer av inkallade soldater och utbildande officerare kan inte spridningen av de 

strategiska budskapen kontrolleras av tales- och presspersoner på samma sätt som vid ett 

pressmeddelande. Undersökningen visar också på en något lägre spridning av budskap, trots 

något fler publicerade artiklar, än vid tidpunkten för beslutet ett år tidigare.  

Det går inte att säga att TV är en bättre eller sämre bärare av Försvarsmaktens 

kommunikation. De fyra gånger TV-media rapporterat så har visserligen samtliga 

budskapsgrupper publicerats i nästan alla inslag. Dock har det endast varit i december-14 som 
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undersökta TV-kanaler haft fokus på denna fråga, vilket tyder på en svårare tröskel för 

nyhetsvärdering och möjlighet att påverka TV-medias dagordning än tryckt media.  

5.2 Slutsatser 

Inledningsvis bör påminnas om att undersökningen rör hur specifika budskap har framställts i 

massmedia. Strategisk kommunikation som helhet handlar om mer än hur ett ord eller en 

formulering återges i olika sammanhang. Ett publicerat reportage från en övning sprider 

sannolikt strategiska budskap även om vissa begrepp inte omnämns. Att därav dra slutsatser 

om hur Försvarsmakten lyckats med sin kommunikation som helhet låter sig inte göras utifrån 

denna begränsade undersökning. 

Här har undersökningen visat på de fåtaliga synliga aktörer som skrivit om Försvarsmaktens 

verksamhet. Flera journalisters och debattörers artiklar är reproducerade till ett flertal 

tidningar runt om i landet, vilket naturligtvis ger dessa enskilda skribenter stor makt att sätta 

dagordningen och även gestaltningsmakt över hur frågor ska framställas. 

Slutsatser som kan dras ur denna undersökning är att den största chansen till spridning av 

strategiska budskap sker genom att subventionera nyheten. Antingen genom journalistiskt 

uppbyggda pressmeddelanden, gärna med uttalanden som kan citeras, eftersom det är troligt 

att dessa kommer utgöra hela eller stora delar av en publicerad nyhet i media. Eller genom att 

erbjuda besök av övningsverksamhet samordnat med besök från talespersoner eller 

beslutsfattare. 

En annan slutsats som kan dras är att Försvarsmakten är föremål för negativa gestaltningar i 

viss omfattning, både i tidningar och TV och att det, trots försök att motverka detta, är svårt 

att påverka kortsiktigt. Denna begränsade undersökning har dock inte kunnat indikera någon 

organiserad informationskampanj mot Försvarsmaktens intressen. De publicerade 

tidningsartiklarna är till stora delar inte insändare, debattinlägg och ledare utan korta 

faktatexter där det journalistiska inslaget i många fall har stannat vid att välja vilka delar av 

ett pressmeddelande eller TT-meddelande som kan rymmas i dagens tidning. Den typen av 

artiklar ger sannolikt inte något större utrymme för avvikande gestaltningar. Denna typ av 

journalistik torde ge Försvarsmakten goda möjligheter att påverka medias dagordning 

samtidigt som det också visat sig vara svårt att skapa nyhetsvärde kring undersökt verksamhet 

till den nivån att dagordningseffekter visar sig hos allmänheten i marknadsundersökningar. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Ett perspektiv som inte belysts i denna undersökning är vad bloggare och diskussioner i de 

sociala medierna gör för Försvarsmaktens möjligheter att bedriva strategisk kommunikation. 

Falkheimer & Heide konstaterar att: 

”De sociala medierna är unika i så måtto att 

kommunikationsstrateger aldrig tidigare har haft tillgång till ett 

medium där det är tämligen enkelt att skapa och upprätthålla 

dialog med ett stort antal personer i olika publiker”.
126

 

Att undersöka hur de strategiska budskapen förmedlats, spridits och gestaltats från 

Försvarsmaktens officiella kanaler, i officiella försvarsmaktsbloggar och även i den 

oberoende bloggsfären kunde ge en kompletterande bild av den traditionella 

massmediabevakningen. Finns det skillnader i rapporteringen och kan det här upptäckas spår 

av informationskampanjer mot Försvarsmakten? 

5.4 Sammanfattning 

Eftersom strategisk kommunikation är ett viktigt redskap för Försvarsmakten för att kunna 

uppnå strategiska effekter och motverka påverkansoperationer mot egna intressen, har 

problematiken med att få ut myndighetens budskap i ett oberoende medialandskap undersökts. 

Undersökningen har genom en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder undersökt 

vilka förutsättningar Försvarsmakten har att få ut sina strategiska budskap i oberoende 

massmedier. För att svara på detta, och även hur budskapen framställs och om det är några 

omständigheter eller media som är bättre än andra, har olika medieteorier använts. Syftet har 

varit att beskriva hur, framför allt, de mediala maktfaktorerna påverkar myndighetens 

möjlighet att genom kommunikation bidra till verkan inom de angivna strategiska effekterna. 

Undersökningen har kommit fram till att Försvarsmakten, med hjälp av metoder som 

subventionerade nyheter, har möjlighet att få sina budskap publicerade, samtidigt som detta 

inte automatiskt leder till någon effekt på allmänhetens dagordning. Undersökningen har 

också visat att det förekommer vissa oönskade gestaltningar av Försvarsmaktens verksamhet i 

massmedia. 

 

                                                           
126 Falkheimer & Heide (red). Strategisk kommunikation, Forskning och praktik, s. 32 
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Bilaga 1 
 

Urval utanför avgränsad tidsperiod redovisas i gråa fält, för att kontrollera om 

tidsavgränsningen har valts utifrån relevanta bedömningar av när publicering av 

artiklar/inslag relaterade till ämnet borde äga rum.  

Tryckt media 

repövning* AND 

Försvarsmakten/försvaret  

Storstadspress Prioriterad 

landsortspress 

Tot Ant 

Okt -14  0/1 1  

Nov -14  2/2 4  

Dec -14 5/3 16/14 38 Varav 10 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Jan -15  1/1 2  

Feb -15     

Mar -15     

Apr -15  2/2 4  

Maj -15     

Jun -15 6/1 20/5 32 Varav 3 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Jul -15     

Aug -15   2/2 4  

Sep -15     

Okt -15 2/2  4  

Nov -15 5/3 16/21 45 Varav 14 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Dec -15 0/1 5/6 12 Varav 5 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 
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Det ger oss följande urval av unika artiklar för sökordet ”repövning*” i kombination med 

”Försvarsmakten” och/eller ”försvaret”: 

repövning* Endast Försvarsmakten Endast försvaret Både 

Försvarsmakten 

och försvaret 

Totalt 

Dec -14 11 7 10 28 

Jun -15 22
127

 3 3 28 

Nov -15 7 10 13
128

 30 

Dec -15 0 2 4
129

 6 

  

Detta ger ett totalt antal artiklar av 92 stycken med sökordet ”repövning*” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 En artikel i Hallands nyheter ger dubbla sökträffar i databasen. Därför är det unika antalet 
redigerat till 22 och inte 23 som träffresultatet visar i databasen. 
128 En artikel i Norrbottenskuriren visar i databasen en träff för förstasidan och en träff för 
nyhetstexten inne i tidningen. Den räknas här som en artikel. Därför är det unika antalet redigerat till 
13 och inte 14 som träffresultatet visar i databasen. 
129 En artikel i Västerbottenskuriren ger dubbla sökträffar i databasen. Därför är det unika antalet 
redigerat till 4 och inte 5 som träffresultatet visar i databasen. 
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Motsvarande resultat för sökordet ”pliktlag*” redovisas nedan: 

pliktlag* AND 

Försvarsmakten/försvaret  

Storstadspress Prioriterad 

landsortspress 

Tot Ant 

Okt -14  0/1 1  

Nov -14 1/0  1  

Dec -14 0/1  1 Varav 0 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Jan -15     

Feb -15     

Mar -15 1/2 2/0 5  

Apr -15  1/1 2  

Maj -15     

Jun -15     

Jul -15     

Aug -15   7/3 10  

Sep -15     

Okt -15     

Nov -15 1/1 1/1 4 Varav 4 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Dec -15  2/2 4 Varav 4 som 

innehåller både 

”Försvarsmakten” 

och ”försvaret” 

Resultatet visar att den avgränsade sökperioden inte motsvarar de tillfällen när flest artiklar 

publicerats i ämnet, vilket är i augusti 2015. Vid en kontroll befanns 7 av artiklarna vara 

identiska och skrivna av samma författare, en debattartikel
130

 som inte har direkt koppling till 

det som denna undersökning handlar om, även om beröringspunkter finns. Detta föranleder 

alltså inte någon omprövning av avgränsningen. 

                                                           
130 Wollstad, Amanda. Fostran och försvar. Norran. 2015-08-26 
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Det totala antalet unika artiklar: 

pliktlag* Endast Försvarsmakten Endast försvaret Både 

Försvarsmakten 

och försvaret 

Totalt 

Dec -14 0 1 0 1 

Jun -15 0 0 0 0 

Nov -15 0 0 2 2 

Dec -15 0 0 2 2 

 

Ytterligare en jämförelse av sökresultatet i databasen genomfördes i syfte att undersöka om 

sökorden ”pliktlag*” och ”repövning*” förekommer i samma artiklar och därigenom 

ytterligare kan minska antalet unika artiklar. Här befanns de två artiklarna i november 2015 

och en av artiklarna i december 2015 innehålla båda sökorden, vilket gör att endast en i 

december 2014 respektive en i december 2015 är unika från de övriga i aktuella avgränsade 

tidsperioder. 

Detta ger ett totalt antal unika artiklar av 2 stycken med sökordet ”pliktlag*” 
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TV 

Här följer en översikt över antalet träffar i databasen för de undersökta TV-kanalerna. Alla 

repriser av förekommande inslag är bortsållade ur materialet. 

Försvarsmakten, 

försvaret, repövning* 

eller pliktlag* 

SVT 1 och 2 TV4  Tot 

Okt -14 10 6 16 

Nov -14 4 1 5 

Dec -14 4 3 7 

Jan -15 2  2 

Feb -15  1 1 

Mar -15 2 2 4 

Apr -15 3  3 

Maj -15  1 1 

Jun -15    

Jul -15  1 1 

Aug -15     

Sep -15  1 1 

Okt -15 2  2 

Nov -15 1 2 3 

Dec -15    

 

Det stora antalet inslag i oktober 2014 ska förklaras med att Försvarsmakten då bedrev en 

underrättelseoperation i Stockholms skärgård som fick stort medialt inflytande. 

 


