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1. Inledning 

Att strategisk kommunikation kan användas internt för att öka verksamhetens 
effektivitet, skapa lojalitet bland medarbetare samt i förlängningen uppnå 
organisatoriska mål har påvisats i flertalet studier. Detsamma gäller den viktiga roll 
organisationsledare spelar för den interna kommunikationen (se exempelvis Hume & 
Leonard, 2014; Men, 2014; Omilion-Hodges & Baker, 2014). Denna kvalitativa studie 
ämnar vidare bidra till kunskapsutvecklingen inom området genom att granska hur 
strategisk kommunikation används internt vid krishantering. Föremål för studien är 
internkommunikationen från Försvarsmaktens överbefälhavare till organisationens 
anställda. På grund av naturen i Försvarsmaktens verksamhet, där själva fundamentet är 
att organisationen ska kunna verka i kris, är kriskommunikation undersökningens fokus. 

Försvarsmakten är en myndighet med ett unikt uppdrag. Arbetsförhållandena för de 
anställda kan vara komplicerade, ibland rent av farliga, samtidigt som personalen många 
gånger är lågt avlönad.  I en organisation där förutsättningarna inte liknar några andra är 1

det intressant att studera hur strategisk kommunikation används av överordnad till 
underordnad för att uppnå organisationens övergripande målsättning. Den här studien 
ämnar följaktligen undersöka hur överbefälhavaren (ÖB) använder strategisk 
kommunikation internt för att motivera personalen och i förlängningen få dem att arbeta 
för Försvarsmaktens övergripande mål: att bevara Sveriges säkerhet. 

Metoden för studien är en kritisk diskursanalys av ÖB:s återkommande ledare i 
personaltidningen Försvarets forum, vilka riktar sig till Försvarsmaktens medarbetare. 
Ledarna visar hur strategiska budskap förmedlas från chef till anställd i en ostörd 
kommunikationsmiljö, det vill säga i ett fixerat format där ÖB enväldigt kan sätta 
agendan. Kritisk diskursanalys (CDA) ger i sin tur möjlighet att studera hur 
underliggande ideologier och maktförhållanden framkommer genom språket i texterna 
(Machin & Mayr, 2012, s. 4-5). Kombinationen strategisk kommunikation, 
kriskommunikation och CDA ger därför möjlighet att studera hur kommunikationen 
styrs av såväl explicita som implicita målsättningar. Nämnas bör även att min egen 
militära erfarenhet bidrar till mitt intresse för organisationen. Under perioden 
2013-2016 tjänstgjorde jag som copywriter vid Psyopsförbandet på Ledningsregementet 
i Enköping, vilket diskuteras vidare under avsnitt 6.5 Metodreflektion. 

1.1 Problemformulering 

Ur forskningssynpunkt är Försvarsmakten ett intressant studieobjekt framför allt på 
grund av det unika i verksamhetens natur, och organisationens informations- och 
kommunikationsarbete har varit föremål för alltifrån doktorsavhandlingar till 
studentuppsatser. Försvarsmakten är, förutom Polismyndigheten, den enda organisation 
i Sverige som har ett av staten utfärdat våldsmonopol. Med rätten att bära vapen följer 
visserligen möjlighet till makt, men också personliga risker för den enskilda 
medarbetaren. Kravet att med kort varsel och med risk för sitt eget liv inställa sig för 

 Ingångslönen för en soldat var den 1 januari 2018 19 000 kronor (Försvarsmakten, u.å.-c).1
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tjänstgöring i krigsdrabbade områden är bara ett av dem (Försvarsmakten, 2013). 
Arbetsvillkoren för de anställda inom Försvarsmakten skiljer sig följaktligen betydligt 
ifrån de villkor som gäller för de flesta andra yrkesarbetande personer i Sverige. 

Enligt teorin om det idébaserade ledarskapet är det chefens uppgift att ”ge mening åt 
arbetet och det som händer inom organisationen” (Heide, Johansson & Simonsson, 
2012, s. 122). I en organisation som Försvarsmakten, där arbetet stundtals kan innebära 
både obehag och faror, torde chefen därmed spela en viktig roll när det gäller att 
motivera de anställda. Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 119) menar vidare att 
ledarskapet till stor del handlar om kommunikation. Det handlar dock inte om att enbart 
förmedla information; chefen ska i stället hjälpa medarbetarna att sålla och sortera bland 
all information samt förädla och förklara den så att det blir tydligt för mottagaren hur 
informationen är relevant. Dessutom bör chefen initiera och skapa förutsättningar för 
dialog (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 127). Överbefälhavaren är 
Försvarsmaktens högsta chef och ska som sådan förkroppsliga de underliggande 
värderingar som styr verksamheten. Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012,  
s. 122) kan genomtänkt kommunikation från ledare till underställd leda till att 
organisationens strategiska målsättningar uppfylls. Genom att kommunicera rätt saker 
kan ÖB således även påverka medarbetarna att införliva Försvarsmaktens värderingar. 

Ämnet är relevant då kommunikationen mellan den högsta ledningen och de 
underordnade i en militär organisation är ett hittills underutforskat område både 
nationellt och internationellt, trots den mycket hierarkiska naturen hos en sådan 
organisation. Svensk forskning har exempelvis fokuserat på omvärldens betydelse för 
kommunikationen, som hur styrmodellen New Public Management  har påverkat och 2

omformat Försvarsmaktens kommunikation till att bli allt mer marknadsdriven, det vill 
säga mer fokuserad på myndighetens marknadsföring och varumärke som en följd av att 
verka på en konkurrensutsatt marknad (Deverell, Hellman, Johnsson, Olsson & 
Wagnsson, 2015; Deverell & Wagnsson, 2016). I en intern kontext har det i stället 
exempelvis studerats hur informationsöverföring och lärande fungerar inom 
organisationen (Dessne, 2015). Visserligen har tal och skrift av tidigare ÖB Håkan 
Syrén ingått som undersökningsmaterial i en mycket omfattande longitudinell studie av 
Almqvist, Catasús och Skoog (2011). I studien ingår dock även intervjuer av och 
fokusgrupper med andra personer i ledande ställning, samt analys av en stor mängd 
skriftligt material. Analysen av Syréns kommunikation ges därmed mycket litet 
utrymme. Med ovanstående i beaktande är det följaktligen relevant att undersöka hur till 
synes personlig kommunikation från ÖB till medarbetare överensstämmer med 
Försvarsmaktens kommunikationsstrategiska arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur strategisk kommunikation används internt inom 
Försvarsmakten för att uppnå organisationens övergripande målsättning. Studiens syfte 

 NPM ser medborgare som kunder och syftar till att positionera organisationen strategiskt och 2

bygga upp dess rykte och image (Deverell et al., 2015; Deverell & Wagnsson, 2016).
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ska uppnås genom en analys av underliggande värderingar i ÖB:s ledare i Försvarets 
forum i samband med krissituationer som särskilt berör medarbetarna. 

Följande forskningsfrågor ska besvaras: 
F1: Vilka underliggande organisatoriska värderingar framkommer genom språket och 
hur förmedlas ÖB:s hierarkiska makt över medarbetarna? 
F2: Hur används språket med intentionen att höja moralen hos de anställda vid 
krissituationer? 
F3: Framkommer oväntade luckor i diskursen, exempelvis frånvaro av aktiviteter, 
deltagare eller element som rimligen borde återfinnas i texterna? 

1.3 Avgränsningar 
  
Allra först bör nämnas att de aktuella texterna har analyserats som isolerade element 
och inte som en del av en större helhet. Således har hänsyn inte tagits till den 
omgivande kontexten, såsom resterande innehåll i de aktuella tidningarna. Det kan 
följaktligen vara så att en mer ingående analys av hela tidningarna hade givit en annan 
tolkning av diskursen. I studien undersöks heller inte effekten av kommunikationen, det 
vill säga hur mottagarna reagerar på innehållet. Inte heller har avsändarens avsikter med 
kommunikationen studerats via intervjuer eller dylikt. I stället har myndighetens 
officiella styrdokument använts för att identifiera strategierna bakom texterna. Då det 
finns en stor mängd styrande dokument för Försvarsmaktens verksamhet har det dock 
inte varit möjligt att studera samtliga av dem, jag har därför valt att koncentrera mig på 
de riktlinjer som jag tror har störst påverkan på uppsatsens ämnesområde strategisk 
kommunikation. Det här gör dock att det finns en risk att jag har missat styrdokument 
som kan påverka Försvarsmaktens strategiska kommunikation. Slutligen har studien 
även avgränsats till den svenska försvarsmakten och forskningsresultaten kan således 
inte överföras till en internationell kontext. 

1.4 Definitioner 

I avsnittet nedan förklaras begreppen diskurs, strategisk kommunikation samt ledare, 
vilka är av central betydelse för studien. 

1.4.1 Diskurs 

Det finns flera sätt att definiera diskurs. Den snävaste varianten är att enbart se diskurs 
som sammanhängande språk i skriftlig eller talad form. Diskursanalys blir därmed i sin 
enklaste form analys av text i olika format (Bergström & Boréus, 2012, s. 356). Diskurs 
kan dock ses ur ett bredare perspektiv, i vilket det utöver själva språket även tas hänsyn 
till kontexten som språket verkar i. Diskurser innefattar då även värderingar, deltagare, 
handlingar, omständigheter, tidsperiod, material och legitimering (Machin, 2007, s. 16). 
En dominerande diskurs kan påverka hur samhället organiseras, eftersom den då kan tas 
för att vara allmän sanning i stället för en kommunicerad bild av verkligheten (Machin, 
2007, s. 14). På så sätt reflekterar diskurser inte bara rådande samhällsstrukturer, utan 
bidrar också till att förstärka dem (Machin & Mayr, 2012, s. 24). 
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1.4.2 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation handlar om det medvetna användandet av kommunikations-
insatser för att uppnå övergripande organisatoriska mål (Falkheimer & Heide, 2014b,  
s. 86). Begreppet inkluderar all form av organisatorisk kommunikation och innefattar 
således även det kommunikativa arbete som bedrivs internt (Larsson, 2014, s. 36). En 
mer utförlig beskrivning ges under 4.1 Strategisk kommunikation. 

1.4.3 Ledare 

Nationalencyklopedin definierar ledare som ”en artikel i en tidning eller tidskrift som 
handlar om dess åsikt i en aktuell fråga” (”Ledare”, u.å.). Själva syftet med en sådan 
text är att driva opinion i enlighet med tidningens ståndpunkt. En ledare brukar placeras 
långt fram i tidningen och den är oftast osignerad, men den kan också ha en underskrift. 

1.5 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i tre större avsnitt: presentation av forskningsproblemet, studiens 
vetenskapliga ramverk samt resultatredovisning. Den första delen utgörs av  
1. Inledning, 2. Bakgrund och 3. Tidigare forskning. De tre inledande kapitlen syftar till 
att beskriva studiens syfte och relevans samt positionera den i förhållande till tidigare 
forskning. Vidare ges för studien väsentlig bakgrundsinformation om Försvarsmakten. 

Den andra delen består av 4. Teoretiska utgångspunkter, 5. Kritisk diskursanalys och  
6. Metod och material. Kapitlen syftar till att beskriva de använda teorierna och 
metoderna samt tillämpningen av dem för den specifika studien. De utgör således den 
vetenskapliga bas som analysen samt tolkningen av forskningsresultaten grundas på. 

Den tredje delen avser besvara studiens syfte samt forskningsfrågor. I kapitel 
7. Resultatredovisning och analys presenteras resultaten av analysen. Dessa diskuteras 
vidare i 8. Diskussion, där även forskningsfrågorna besvaras. I detta avslutande kapitel 
diskuteras även studiens begränsningar samt ges förslag till framtida forskning. 

2. Bakgrund  

I avsnittet introduceras Försvarsmakten, överbefälhavarens uppdrag, Försvarsmaktens 
kommunikationsstrategiska arbete samt personaltidningen Försvarets forum. 

2.1 Försvarsmakten 

Försvarsmakten är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges militära försvar. Dess 
inriktning, uppdrag och uppgifter bestäms av regeringen och riksdagen genom ett årligt 
regleringsbrev. Detta regleringsbrev styr följaktligen det kommande årets verksamhet 
och budget. Det övergripande målet för organisationen är dock alltid det samma: att 
bidra till Sveriges säkerhet (Försvarsmakten, u.å.-d). Sedan 1970-talet har 
Försvarsmakten emellertid genomgått omfattande förändringar när det gäller såväl 
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uppdragets art som organisationens struktur. Försvarsbeslutet 1977 ledde till att ett stort 
antal förband lades ned under de efterföljande åren och denna utveckling fortsatte in på 
2000-talet i samband med övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Några år 
senare, 2010, blev den obligatoriska värnplikten vilande vid fredstid (Försvarsmakten, 
u.å.-e). I mars 2017 skedde så ännu en förändring för Försvarsmakten, när regeringen 
fattade beslut om återinförandet av obligatorisk värnplikt (Regeringskansliet, 2017). 

2.2 Överbefälhavaren 

Överbefälhavaren, ofta benämnd ÖB, är Försvarsmaktens högsta chef och har därmed 
ansvar både för den nationella och internationella verksamheten. Det omfattar alltifrån 
skarpa insatser till materialupphandlingar och utbildning av rekryter. Det är regeringen 
och riksdagen som genom lagar, förordningar och regleringsbrev sätter upp ramarna för 
verksamheten, medan ÖB bestämmer hur resurserna ska fördelas inom myndigheten för 
att lösa uppdraget (Försvarsmakten, u.å.-f, u.å.-g). 

2.3 Försvarsmaktens kommunikationsstrategi 

Försvarsmaktens informations- och kommunikationsarbete styrs från kommunikations-
avdelningen på Högkvarteret i Stockholm. Arbetet leds av kommunikationsdirektören 
och omfattar rekryteringskommunikation, medie- och kriskommunikation samt 
informationstjänst vid insatser och övningar. Kommunikationsavdelningen är också 
ansvarig för innehållet i Försvarsmaktens centrala kanaler som webbplatsen, 
personaltidningen Försvarets forum och sociala medier (Försvarsmakten, u.å.-b). Till 
grund för informationstjänsten, liksom för all verksamhet inom Försvarsmakten, ligger 
dokumentet Militärstrategisk doktrin – MSD 16 vilket beskriver hur Sverige ska 
försvaras (Försvarsmakten, 2016b). Mer specifikt styrande för kommunikationsarbetet 
är dokumentet Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation. Där i 
står att myndighetens förmåga till väpnad strid och det medföljande våldsmonopolet 
ställer särskilda krav på kommunikationen: ”Organisationens styrkor och svagheter ska 
beskrivas på ett öppet, proaktivt och trovärdigt sätt, samt så långt som möjligt sättas i ett 
sammanhang. Beskrivningen av verksamheten ska alltid präglas av stolthet över det vi 
är och gör” (Försvarsmakten, 2011, s. 2). I riktlinjerna betonas även det kommunikativa 
ledarskapet, vilket enligt Försvarsmakten handlar om att skapa förståelse och förtroende 
genom medarbetarnas delaktighet. Detta känns igen från Militärstrategisk doktrin, där 
huvudsyftet med ledarskapet beskrivs vara att förmå medarbetarna att lösa sina uppdrag 
och därmed uppnå de fastställda målen (Försvarsmakten, 2016b, s. 71). 

Strategisk kommunikation, ett begrepp av central betydelse för denna uppsats, beskrivs 
som ”ett grundläggande arbetsverktyg i Försvarsmaktens ledarskap, som rätt använt, 
skapar drivkraft i såväl förändringen av Försvarsmakten som i det operativa 
arbetet” (Försvarsmakten, 2011, s. 3). Lite längre ner i skrivelsen återkommer det 
strategiska fokuset: ”kommunikationen ska underlätta att uppsatta förändringsmål nås 
och att övergripande strategier säkerställs” (Försvarsmakten, 2011, s. 4). Det konstateras 
också att det är en organisations vision, verksamhetside, mål, strategier, värdegrund 
samt varumärke som bestämmer den strategiska agendan (Försvarsmakten, 2011, s. 5). 
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Det finns även en mer specificerad plan för den närmaste tidens kommunikationsarbete, 
Direktiv för Försvarsmaktens kommunikation 2018-2020. Direktivet ger en utförlig bild 
av de aktuella förutsättningarna och utmaningarna för Försvarsmakten, särskilt 
intressant för föreliggande uppsats är de stycken som behandlar målet med 
internkommunikationen samt chefernas roll: 

Den interna stoltheten ska öka och förtroendet stärkas. En fungerande lednings- och 
internkommunikation bidrar till delaktighet, engagemang och spelar därför en viktig 
roll i kommunikationsarbetet. 

Chefers uppgift är att kommunicera vad Försvarsmakten står för, vart organisationen 
är på väg och hur den ska nå dit. I detta ingår att hos medarbetarna skapa delaktighet 
genom att föra dialog om vad det betyder för den egna verksamheten 
(Försvarsmakten, 2018a, s. 3).  

Därutöver ger även Arbetsordning för Kommunikationsavdelningen i Högkvarteret 
(Försvarsmakten, 2016a) samt Marknadsplan 2018-2019 (Försvarsmakten, 2018b) 
insyn i Försvarsmaktens kommunikationsstrategiska arbete. 

2.4 Försvarets forum 

Försvarsmaktens personaltidning Försvarets forum utkommer med sex nummer per år. 
Syftet med tidningen är att berätta om livet som anställd och informera om vad som 
händer inom organisationen (Försvarsmakten, u.å.-a). Tidningen produceras av 
Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Publikationen är också tillgänglig för 
externa läsare; samtliga nummer sedan 2011 finns publicerade i pdf-format på 
Försvarsmaktens webbplats och tidningen går även att läsa genom en app för Iphone. 
Försvarets forum har vunnit flera priser, bland annat för bästa intern-/personaltidning 
samt för bästa statliga publikation (Content Marketing Association, 2018; Swedish 
Content Agencies, 2015; The Content Council, u.å.). 

3. Tidigare forskning  

Här presenteras litteratur av relevans för föreliggande studie. Kapitlet börjar med en 
övergripande genomgång av forskningsläget inom strategisk kommunikation och 
kriskommunikation och behandlar sedan dessa två forskningsområden separat. 

3.1 Övergripande bild av forskningsläget 

Strategisk kommunikation är ett mycket brett forskningsområde och omfattar såväl 
internkommunikation som ledarskapsteori som marknadsföring. Det vilar också på 
kunskap från andra discipliner såsom organisationsteori, social teori, mediateori och 
kommunikationsteori (Falkheimer & Heide, 2014a, s. 131-132). Falkheimer och Heide 
(2014a, s. 123) menar att fokuset på organisationers kommunikationsinsatser har ökat 
under de senaste tjugo åren i och med företeelser som branding, organisationsidentitet 
och organisationsimage. Det har lett till behovet av ett mer strategiskt angreppssätt när 
det gäller organisationskommunikation. Detta sammanfaller också med att strategisk 
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kommunikation har vuxit som utbildnings- och forskningsområde i Sverige sedan 
början på 2000-talet (Falkheimer & Heide, 2014a, s. 127). Studier inom strategisk 
kommunikation har genomförts på så väl nationell som internationell nivå och inom så 
skilda ämnesområden som företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap 
samt management. Dock saknas, mig veterligen, forskning om kommunikationen 
mellan Försvarsmaktens överbefälhavare och anställda. Detsamma gäller för studier om 
det interna användandet av strategisk kommunikation inom Försvarsmakten.  

När det gäller kriskommunikation har forskarna framför allt fokuserat på den privata 
sektorn och inte på offentlig verksamhet, menar Olsson (2014). Frandsen och Johansen 
(2011) och Johansen, Aggerholm och Frandsen (2012) menar vidare att forskningen 
inom kriskommunikation under de senaste åren framför allt har haft ett externt fokus, 
där syftet med kommunikationen har varit att förbättra och återskapa organisationens 
rykte gentemot utomstående målgrupper. Ovanstående forskare ger alla relevant 
bakgrundsinformation till området intern kriskommunikation. Detsamma gäller Kim 
(2018), som undersöker hur medarbetarna påverkas av strategisk intern 
kriskommunikation. Noterbart är dock att en databassökning på kriskommunikation i en 
militär kontext inte gav några träffar alls. Här finns således en forskningslucka att fylla. 

3.2 Strategisk kommunikation i en intern kontext 

Internkommunikation kan definieras som strategisk om syftet med den är att få interna 
intressenter att arbeta mot de övergripande organisatoriska målen (Hume & Leonard, 
2014, s. 294). Flera forskare har under de senaste åren intresserat sig för området, och 
även om de har olika utgångspunkter är den gemensamma nämnaren att de alla betonar 
att även internkommunikationen bör styras av ett strategiskt tänkande (Falkheimer & 
Heide, 2014a; Hume & Leonard, 2014; Men, 2014; Omilion-Hodges & Baker, 2014). 
Kommunikation bör ses som ett strategiskt verktyg för att lösa problem och uppnå 
konkurrensfördelar, och kan om det används på ett sådant sätt leda till förbättrade 
prestationer bland annat genom ökat medarbetarengagemang (Hume & Leonard, 2014, 
s. 294-295; Omilion-Hodges & Baker, 2014, s. 438). Hume och Leonard (2014, s. 296) 
menar att internkommunikation måste ses ur ett strategiskt perspektiv för att effektivt 
kunna användas för att uppnå övergripande organisatoriska mål. Det är följaktligen 
nödvändigt att det finns en strategisk avsikt med internkommunikationen för att den ska 
kunna fungera strategiskt (Hume & Leonard, 2014, s. 302). Ovan nämnda studier ger 
viktig förförståelse inom ämnet och är av betydelse för tolkningen av analysen. 

3.2.1 Ledarnas betydelse för framgångsrik kommunikation 

Föreliggande uppsats behandlar kommunikationen från chef till medarbetare, och just 
ledarnas betydelse för framgångsrik internkommunikation har studerats av Men (2014) 
samt Omilion-Hodges och Baker (2014). Båda studierna syftar till att undersöka vilken 
påverkan strategisk internkommunikation har på de anställda, men utifrån två olika 
perspektiv. Men (2014) studerar hur ledarskapet påverkar internkommunikationen, 
vilken i sin tur påverkar medarbetarnöjdheten. Resultaten av studien visar att ledarna 
spelar en avgörande roll för att lyckas inom området; de kan möjliggöra symmetrisk 
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kommunikation där även de anställda får komma till tals samt främja positiva attityder 
bland medarbetarna. Det är därför viktigt att det som ledarna kommunicerar 
överensstämmer med organisatoriska värderingar och målsättningar (Men, 2014,  
s. 280). Omilion-Hodges och Baker (2014) intresserar sig i stället för hur 
internkommunikation kan forma organisationsidentiteten och i förlängningen få de 
anställda att tala gott om organisationen. Även de betonar ledarnas roll; genomtänkt och 
omsorgsfullt styrd internkommunikation kan leda till att medarbetarna blir frivilliga 
förespråkare och ambassadörer för organisationen även i en extern kontext (Omilion-
Hodges & Baker, 2014, s. 438). I studierna framkommer dock inte vilka språkliga 
komponenter som är betydelsefulla, däremot konstateras att ledare som bryr sig om de 
anställdas välmående, bekymmer och personliga utveckling har stor betydelse för en 
framgångsrik internkommunikation (Men, 2014, s. 278). Vidare framhålls vikten av att 
kommunicera utifrån medvetna beslut, att värdesätta olikheter och att vara öppen med 
information som berör medarbetarna (Omilion-Hodges & Baker, 2014, s. 438-439). 

3.3 Strategisk kommunikation i en militär kontext 

Även om ämnet för just denna uppsats inte tidigare har beforskats är militär strategisk 
kommunikation föremål för såväl nationella som internationella studier (se exempelvis 
Deverell et al., 2015; Garcia, 1991; Maltby, 2012). Föga förvånande måhända, då 
begreppet strategi faktiskt härstammar från den militära världen (Falkheimer & Heide, 
2014a, s. 128). Garcias (1991) redogörelse för användningen av PR-strategier – vilka 
kan ses som jämförbara med strategisk kommunikation – under Gulfkriget är ett tidigt 
men användbart exempel på militär strategisk kommunikation. Garcia (1991) listar fyra 
viktiga kommunikativa lärdomar från detta krig, där den viktigaste för föreliggande 
uppsats handlar om att strategisk kommunikation i de flesta fall bör komma ifrån den 
absolut högsta nivån. I synnerhet gäller detta när det handlar om komplicerade eller 
kontroversiella processer: ”There are times, especially the high-stakes times, when only 
the boss will do” (s. 30). Ett annat exempel från den internationella forskningen 
kommer ifrån Maltby (2012). Studien behandlar den brittiska försvarsmaktens 
anpassning till media, men slutsatserna är relevanta även ur ett svenskt perspektiv. 
Bland annat framhålls betydelsen av de anställdas moral för att uppnå grundläggande 
mål och vikten av att kommunicera i media på ett sätt som stärker denna. Den interna 
målgruppen kan helt enkelt inte åsidosättas, eftersom det är moralen hos dem som i 
slutändan påverkar den operativa framgången, menar Maltby (2012, s. 258, 266).  

3.3.1 Försvarsmaktens kommunikationsarbete 

När det gäller den svenska försvarsmakten har det förändrade uppdraget och dess 
påverkan på kommunikationsarbetet varit av intresse för forskarna de senaste åren. 
Inflytandet från styrmodellen New Public Management och skiftet mot en mer 
marknadsdriven kommunikation har behandlats i två studier av forskare från 
Försvarshögskolan (Deverell et al., 2015; Deverell & Wagnsson, 2016). Deverell et al. 
(2015) undersöker hur nya kommunikationsstrategier används för att legitimera nya 
uppgifter och rekrytera ny personal. Syftet är att studera hur och med vem 
Försvarsmakten kommunicerar samt hur deras kommunikationsstil kan förklaras. 
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Resultatet visar en klar dominans av marknadsidealet New Public Management. 
Målgrupper för kommunikationen är anställda samt framtida personal, medborgare och 
politiker (Deverell et al., 2015, s. 389-390). Deverell och Wagnsson (2016) bygger 
vidare på ämnet; de menar att övergången till en mer marknadsdriven kommunikation 
inom offentliga organisationer har lett till att myndigheternas kommunikationsenheter 
har professionaliserats och vuxit. Därmed har även användningen av av konsulter och 
tillämpningen av nyhetslogik ökat (Deverell & Wagnsson, 2016, s. 594). Det handlar 
framför allt om att ”skapa och sälja attraktiva bilder som kan skapa förtroende för 
Försvarsmakten och bidra till att rekrytera personal” (Deverell & Wagnsson, 2016,  
s. 607). I studien beskrivs också hur den kommunikativa marknadiseringen har påverkat 
såväl den interna som den externa kommunikationen (Deverell & Wagnsson, 2016,  
s. 610). Risken med en alltför marknadsanpassad kommunikation är dock att den kan 
leda till en idealbild av Försvarsmakten, samt till ett alltför skiftande fokus innehålls-
mässigt. Det kan i slutändan påverka myndighetens legitimitet (Deverell & Wagnsson, 
2016, s. 615). De två studierna ger relevant bakgrund till föreliggande studie då de visar 
hur Försvarsmaktens kommunikation styrs av rådande samhällsideal samt beskriver hur 
cheferna till synes har omfamnat detta nya sätt att förhålla sig till kommunikation. 

3.4 Kriskommunikation i en intern kontext 

Två stycken danska studier ger intressant bakgrund till synen på och bruket av intern 
kriskommunikation. Frandsen och Johansen (2011) föreslår ett nytt ramverk för studier 
av intern kriskommunikation inom offentligt och privat sektor, ett forskningsområde 
som de anser har förbisetts. Baserat på tidigare forskningsresultat och praktisk litteratur 
förespråkar de tydligare differentiering mellan externa och interna intressenter, eftersom 
krissituationer oftast har mycket olika påverkan på olika målgrupper. Samtidigt betonas 
vikten av ett integrerat angreppssätt, då det inte finns några vattentäta skott mellan 
målgrupperna och informationen därmed kommer att spridas mellan dem. Slutligen bör 
en interaktiv kommunikationsmodell upprättas som tar hänsyn till komplexiteten i 
organisatoriska kriser, och som ser både ledning och medarbetare som aktiva deltagare i 
processen av meningsskapande (Frandsen & Johansen, 2011, s. 358). Johansen, 
Aggerholm och Frandsen (2012) undersöker i en annan studie hur privata företag och 
offentliga kommuner i Danmark uppfattar, planerar och koordinerar krishantering och 
kriskommunikation internt. Studien visar att de allra flesta organisationer hade väl 
utvecklade krisplaner, men att nivån på förberedelserna växte i relation till 
organisationens storlek. I synnerhet gällde det för privata företag. Resultaten visade 
också att två tredjedelar av respondenterna hade utsett en specifik person eller ett team 
som ansvarig för kriskommunikationen. Kommunikationen till de egna medarbetarna 
uppgavs vara ett prioriterat område i krissituationer. De föredragna kommunikations-
kanalerna var personlig kommunikation samt e-post och intranät, men jämfört med när 
samma undersökning genomfördes 2003 hade användandet av personaltidningar och 
nyhetsbrev ökat (Johansen, Aggerholm & Frandsen, 2012, s. 278). 
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3.4.1 Kriskommunikationens påverkan på medarbetarna 

Kim (2018) studerar hur organisationers effektivitet vid intern kriskommunikation kan 
öka förutsättningarna för frivillig och positiv kommunikation från medarbetarna. 
Studiens respondenter var medarbetare vid privata amerikanska företag. Strategisk 
internkommunikation spelar en helt avgörande roll vid krissituationer där det finns ett 
stort behov av att kunna skapa mening av det inträffade, menar Kim (2018, s. 452). Kim 
(2018, s. 465) fann att strategisk kommunikation, i synnerhet tvåvägskommunikation 
och transparent kommunikation, hade en positiv effekt på medarbetarnas 
kommunikationsbeteende när det handlade om att skapa mening och förståelse för 
upplevda kriser. På motsatt vis kunde dock avsaknaden av tvåvägskommunikation vid 
en kris skapa missnöje hos medarbetarna. Om medarbetarna saknade tillräcklig 
information förstod de heller inte meningen med ledningens agerande. Av den 
anledningen tenderade medarbetare att förlita sig mer på informell kommunikation vid 
krissituationer än formella uttalanden. Kim menar därför att det under en krissituation är 
viktigt att lyssna på medarbetarna för att bli varse om deras olika behov och för att 
förhindra uppkomsten av eventuella missförstånd. När det gäller transparens vid 
krissituationer kan organisationer tjäna på att göra fullständig och opartisk information 
tillgänglig för medarbetarna, vilket också kan öka förståelsen bland dem samt skapa ett 
positivt kommunikationsbeteende (Kim, 2018, s. 466). Studiens medarbetarfokus är 
intressant; resultaten kan ge insikter om betydelsen av ÖB:s texter för mottagarna. 

3.4.2 Kriskommunikation i offentliga myndigheter 

Olsson (2014) studerar kriskommunikation inom offentliga myndigheter, ett område 
som hon menar har hamnat i skuggan av privata företag. Olsson (2014, s. 114) 
identifierar två dimensioner av kriskommunikation inom offentlig verksamhet: 
ryktesorienterad kontra resiliensorienterad kriskommunikation samt strategisk kontra 
operativ kriskommunikation. Den ryktesorienterade informationen är sändarfokuserad 
och syftar till att upprätthålla den organisatoriska imagen och legitimiteten, medan 
resiliensorienterad information i stället har ett mottagarfokus och syftar till att stödja 
självtillräcklighet, nätverkande och förnyelse. Strategisk krisinformation är ofta 
förutbestämd och syftar till att uppnå långsiktiga organisatoriska mål medan operativ 
information handlar om direkta åtgärder med syfte att öka mottagarnas förmåga att klara 
av den uppkomna situationen. Olsson (2014, s.117-121) parar ihop de olika 
dimensionerna till fyra olika idealtyper av kriskommunikation. Operativ 
resiliensorienterad kommunikation handlar om att förse mottagarna med information av 
operativ karaktär för att öka deras förmåga att klara sig själva, bekräfta den kollektiva 
identiteten samt bidra med emotionellt stöd. Operativ ryktesorienterad kommunikation 
berör kommunikativa åtgärder som förbättrar organisationens rykte, vilket kan göras 
genom att organisationen visar sin närvaro, stöd och kompetens. Strategisk 
resiliensorienterad kommunikation syftar bland annat till att öka mottagarnas 
engagemang och förståelse för krisen samt att framhäva positiva kollektiva identiteter. 
Strategisk ryktesorienterad kommunikation innefattar det som brukas anses vara 
klassisk kriskommunikation, där kommunikationens syfte är att förbättra eller reparera 
organisationens rykte. Olsson (2014, s. 121) betonar att det finns olika anledningar för 
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organisationer att kommunicera och identifierar två typer av organisationer. Den första 
har en hierarkisk syn på kommunikation, där kommunikationen styrs utifrån ett 
centraliserat ledarskap och via riktlinjer och standardisering. Den andra 
organisationstypen ser kommunikation som dialog och delning av erfarenheter. I en 
sådan organisation är decentralisering, diskussion och improvisation viktiga 
komponenter. Den första organisationstypen tenderar att vara mer ryktesfokuserad 
medan den andra är mer resiliensorienterad. Olssons idealtyper kommer att användas för 
att klassificera och förstå diskursen i det valda materialet för uppsatsen. 

Även Johansen, Aggerholm och Frandsen (2012, s. 277) gör intressanta iakttagelser om 
kriskommunikation i offentliga myndigheter. De framhåller att offentliga verksamheters 
kriskommunikation skiljer sig från privata organisationers. Kommunerna i deras 
undersökning förefaller ha ett eget angreppssätt till intern kriskommunikation; de 
definierar kriser på ett annat sätt än privata organisationer, de har upplevt andra typer av 
kriser och medarbetarna reagerar också på kriser på ett annat sätt än inom privata 
organisationer. Generellt finner Johansen, Aggerholm och Frandsen att kommunerna var 
bättre på krishantering i den klassiska, externa meningen och sämre på att hantera den 
interna aspekten av kriskommunikationen. Organisatoriska kriser är dock ett komplext 
fenomen och resultaten kan därför vara svåra att generalisera till andra omständigheter, 
menar Johansen, Aggerholm och Frandsen (2012, s. 278). Detta är en viktig insikt att 
minnas vid tolkningen av den här studiens forskningsresultat. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgår ifrån ett 
interpretivistiskt perspektiv i vilket verkligheten förstås som en social konstruktion. 
Enligt en sådan ontologi finns det inte en objektiv och mätbar sanning eller verklighet 
som forskningen ska avslöja. I stället gör ”den sociala världens reflexiva natur – och vår 
kunskap om den – att yttre, objektiva referenspunkter blir svåra, om inte omöjliga att 
identifiera (Denscombe, 2004, s. 138). Forskningsresultaten ska således förstås utifrån 
kontexten i vilken materialet har skapats samt analysen har tolkats. På en mer 
handgriplig nivå utgörs studiens teoretiska utgångspunkter av forskningsområdena 
strategisk kommunikation och kriskommunikation. 

4.1 Strategisk kommunikation 

I denna uppsats avser strategisk kommunikation organisationers medvetna användande 
av kommunikationsaktiviteter för att uppnå övergripande mål, vilket är i enlighet med 
Falkheimers och Heides (2014b, s. 86) definition. Ordet kommunikation härstammar 
från latinets communicare, ’att göra gemensamt’ (Falkheimer & Heide, 2014b, s. 40). 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) översätter detta till ”en process som äger rum 
mellan två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt”  
(s. 26). Kommunikationsprocessen kan förstås antingen som transmission eller som 
transformation av budskap. Det förstnämnda innebär att kommunikation ses som ren 
överföring av information mellan en sändare och en mottagare, medan det senare i 
stället handlar om delning av budskap. Synsättet kommunikation som transformation 
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betonar därmed hur de inblandades relationer ger mening åt innehållet (Larsson, 2014, 
s. 14). I den här studien är det intressant att undersöka vilken syn på kommunikations-
processen som framkommer i ÖB:s texter, vilket kommer att diskuteras under avsnitt 
8. Diskussion. Det andra begreppet av vikt för att kunna förstå strategisk 
kommunikation är strategi. Enligt Larsson (2014) ”pekar strategin ut det huvudsakliga 
vägvalet, hur vi ska ta oss dit på bästa sätt och hur vi ska klara de hinder som eventuellt 
finns på vägen” (s. 153). Strategin bestäms utifrån inre faktorer såsom organisationens 
syfte och verksamhet samt utifrån yttre faktorer som omgivningens krav och behov. 
Försvarsmaktens strategi för kommunikation återfinns i de styrdokument som nämns 
under 2.3 Försvarsmaktens kommunikationsstrategi. Hur strategin återspeglas i den 
analyserade diskursen diskuteras i kapitel 8. Diskussion. Falkheimer och Heide (2014b, 
s. 85-86) menar att strategisk kommunikation har kommit att bli något av ett modeord 
inom kommunikationsbranschen. Det är i dag exempelvis vanligt att strategisk 
kommunikation förväxlas med planerad kommunikation. De båda begreppen åsyftar 
dock olika saker; planerad kommunikation befinner sig på den taktiska och operativa 
nivån och avser specifika kommunikationsinsatser, strategisk kommunikation handlar 
om att uppnå organisationers övergripande, långsiktiga mål. Det är också så som 
begreppet tillämpas i denna uppsats.

Falkheimer och Heide (2014a) ger en utförlig bild av utvecklingen av strategisk 
kommunikation som forskningsområde och profession i Sverige. Begreppet härstammar 
ursprungligen från den militära världen och behandlades för första gången inom 
akademin under andra världskriget. Det är först under 2000-talet som strategisk 
kommunikation på allvar har tagit plats i utbildnings- och forskningsvärlden; det 
handlar följaktligen om ett relativt ungt forskningsområde. I Sverige har begreppet allt 
mer kommit att ersätta det närbesläktade public relations (Falkheimer & Heide, 2014a, 
s. 126-128). Larsson (2014, s. 35) menar dock att strategisk kommunikation är ett 
bredare och mer målinriktat begrepp än public relations, vilket i högre grad betonar 
relationsaspekten. Kopplingen till den militära världen är särskilt intressant för den här 
uppsatsen. Eriksson (2011, s. 195) menar att det historiskt har varit vanligt att använda 
militärer som informationsansvariga på grund av deras förmodade kunskaper inom 
strategisk kommunikation. Garcia (1991) bekräftar militärens kännedom om strategisk 
kommunikation med ett nutida exempel från Gulfkriget, där han framhåller hur viktigt 
det är för militära organisationer att kontrollera kommunikationen för att uppnå sina 
strategiska militära mål. Även Schoenberger-Orgad (2011) betonar betydelsen av 
strategisk kommunikation för att militära organisationer, i det här fallet NATO, ska 
lyckas med sina operationer. Schoenberger-Orgad framhäver i synnerhet vikten av att 
det finns en karismatisk och skicklig person som avsändare av kommunikationen. Med 
detta i åtanke kan Försvarsmakten som organisation förväntas vara en erfaren strategisk 
kommunikatör, och ÖB som högste chef torde också vara utbildad inom denna skola. 

Strategisk kommunikation förenar kommunikationsinsatser som traditionellt har varit 
uppdelade på olika avdelningar, såsom internkommunikation, marknadskommunikation 
och PR, och samlar dem under ett och samma strategiska ramverk (Falkheimer & 
Heide, 2014a, s. 123). Utvecklingen av strategisk kommunikation hänger nära samman 
med ett ökat fokus på integrerad kommunikation, det vill säga relationen mellan 
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organisationers interna och externa kommunikation. Enligt det integrerade synsättet på 
kommunikation bör en organisations budskap vara detsamma till såväl interna som 
externa målgrupper, eftersom det inte är möjligt att fastställa tydliga gränser mellan de 
båda grupperna. Interna målgrupper kan lika gärna ta del av budskap avsedda för en 
extern målgrupp och vice versa (Falkheimer & Heide, 2014a, s. 131; Falkheimer & 
Heide, 2014b, s. 27-28). Intresset för integrerad kommunikation är sprunget ur en 
önskan från organisationer att bli snabbare, bättre och effektivare. Den stora fördelen 
med ett integrerat synsätt är också att det blir lättare att arbeta med strategisk 
kommunikation när gränserna mellan intern och extern kommunikation suddas ut, samt 
att synsättet kan bidra till att kommunikationsfrågor ges högre status inom 
organisationer. Önskan om att nå alla målgrupper samtidigt med samma budskap gör 
dock att organisationerna riskerar att förenkla kommunikationsprocessen alltför mycket, 
utan att ta hänsyn till att olika människor tar till sig information på olika sätt. Att 
strategisk kommunikation är nära förknippad med integrerad kommunikation innebär 
därmed inte att organisationer rutinmässigt bör sträva efter alltför ensidiga budskap och 
kommunikationsaktiviteter (Falkheimer & Heide, 2014a, s. 134-135). De eventuella 
effekterna av det integrerade synsättet för ÖB:s texter berörs under 8. Diskussion. 

4.2 Kriskommunikation 

Boins och ’t Harts (2006, refererad i Deverell & Olsson, 2011) definition av kris lyder: 
”when a community of people – an organization, a town, or a nation – perceives an 
urgent threat to core values […] which must be dealt with under conditions of 
uncertainty” (s. 172). I den här uppsatsen ligger fokus på organisatoriska kriser. En kris 
bör enligt definitionen ovan förstås som yttre oväntade händelser och förändringar vilka 
tvingar en organisation att agera. Krisen måste dock inte nödvändigtvis vara skadlig för 
organisationen (Deverell & Olsson, 2011, s. 172). Falkheimer, Heide och Larsson 
(2009, s.19-20) listar flera olika sätt att typologisera kriser: kriser framkallade av 
människan och naturkatastrofer; naturkriser, teknologiska kriser, sociala kriser, 
ledningskriser och ekonomiska kriser; the fast burning, the cathartic, the slow-burning 
och the long shadow crisis. De delar också in krisen i tre grundläggande faser: 
varningsfasen, akutfasen och följdfasen vilka utspelas före, under och efter krisen. 
Dessa faser kan i sin tur brytas ner i ännu fler steg. De kristyper som aktualiseras i den 
här uppsatsen är kriser framkallade av människan, teknologiska kriser, sociala kriser, the 
fast burning crisis, the slow-burning crisis samt akutfasen och följdfasen. Uppsatsen 
behandlar dock två teman där kriserna är av mycket olika karaktär, det ena temat 
handlar om dödsfall och olycksfall medan den andra temat behandlar sexuella 
trakasserier. Dessa två teman beskrivs närmare under 6.2 Material och urval. 
Gemensamt för alla kristyper är att de måste hanteras på ett eller annat sätt, men de två 
nyss nämnda temana medför också skillnader såväl när det gäller krisens konsekvenser 
för de inblandade som för organisationens hantering av dem. Detta kommer att 
diskuteras vidare i avsnitt 8. Diskussion.

Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 162) menar vidare att organisationsledarna har 
en mycket viktig roll vid krishantering. De betonar dock att ledarnas roll inte enbart 
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handlar om att fatta beslut, de måste också ”kunna skapa förståelse och mening och få 
till stånd lärande (samt kunna avsluta en kris)” (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, 
s. 25). Att ledarna har legitimitet och förtroende hos mottagarna är av yttersta vikt för en 
lyckad kriskommunikation, menar Falkheimer, Heide och Larsson (ibid.). 
Överbefälhavarens framgång med sin kriskommunikation bestäms därmed långt innan 
krisen ens har inträffat, vilket dock inte kommer att adresseras i den här studien. 
Kriskommunikation är således en inseparabel del av krishanteringen såväl inom som 
utom den drabbade organisationen. Viktiga komponenter är information om vad som har 
hänt, vad organisationen har vidtagit för åtgärder i samband med händelsen och vad 
mottagaren av informationen förväntas göra (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009,  
s. 23). Kriskommunikation är en omfattande praktik; det handlar bland annat om 
insamling av fakta och information, koordinering mellan olika aktörer samt 
informationsspridning till berörda målgrupper. Att skapa goda relationer med omvärlden 
och arbeta för att stärka organisationens image är också viktigt vid krishantering 
(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 36). Fem försvarsstrategier brukar framhållas 
när det gäller organisationers sätt att hantera kriser: förnekande, bortförklaring, att tona 
ner händelsen, tillrättaläggande samt att ta på sig hela skulden (Falkheimer, Heide & 
Larsson, 2009, s. 99-100; Vigsø, 2016, s. 43). Dessa försvarsstrategier används i avsnitt 
8. Diskussion för att identifiera hur ÖB väljer att adressera de inträffade kriserna samt 
vilka anledningar som kan finnas till strategierna. 

Kriskommunikation är dock inte bara viktigt under och strax efter den akuta krisfasen; 
organisationer vars verksamhet är riskfylld av olika anledningar bör även ägna sig åt så 
kallad riskkommunikation. Sådan kommunikation bör utföras både internt och externt 
före en eventuell kris, för att informera om riskerna med verksamheten och skapa 
medvetenhet hos mottagarna så att de kan förhålla sig till dessa risker (Falkheimer, 
Heide & Larsson, 2009, s. 24). Liwång (2017, s. 33) menar att riskhantering är vital för 
planeringen och beslutsfattandet inom militära organisationer. Riskkommunikationen är 
en lika nödvändig del inom alla faser av denna riskhantering, menar Liwång. Detta bör 
rimligen även gälla den svenska försvarsmakten, och således kan det antas att 
riskkommunikation kommer att återfinnas den analyserade diskursen.  

Internkommunikation har traditionellt styrts av hierarkiska strukturer, där information 
har skickats från ledarna till medarbetarna och vice versa (Falkheimer & Heide, 2014b, 
s. 126). Även i detta perspektiv är ÖB och Försvarsmakten intressanta studieobjekt, då 
organisationen torde utgöra urtypen för en hierarkisk institution. Eriksson (2011,  
s. 198-199) liknar till och med den klassiska kriskommunikatören vid en 
överbefälhavare, vars mål är att kontrollera informationsspridningen internt och externt. 
Med ett sådant synsätt ska krisinformation centraliseras och alltid levereras av en enda 
person. Krisplaner ska följas bokstavligt. Den klassiska kriskommunikationen är således 
exempel på en sändarstyrd kommunikationsfilosofi. Motsatsen är en mer flexibel och 
decentraliserad variant, där improvisation och anpassningsförmåga står i fokus. Baserat 
på detta kan det förväntas att ÖB kommer att uppvisa en traditionell syn på 
kriskommunikation, där de strategiska riktlinjerna kommer att följas mycket noga. 
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5. Kritisk diskursanalys (CDA) 

I följande avsnitt redogörs för det vetenskapliga angreppssätt som utgör 
forskningsdesignens ramar, CDA. Kritisk diskursanalys (CDA) är såväl en metod som 
teori för att analysera skriftligt, verbalt och visuellt språk. Ordet kritisk framför 
diskursanalys syftar till att visa hur lingvistiska val kan avslöja underliggande idéer och 
antaganden samt påvisa avsaknaden av olika element i till synes neutrala texter. Dessa 
lingvistiska val kan i sin tur påvisa dolda maktintressen (Machin & Mayr, 2012, s. 4-5). 
Fairclough (1995, s. 57-62), en av de mest framstående forskarna inom fältet, menar att 
det finns tre nivåer av CDA: textuell nivå, diskursiv nivå och sociokulturell nivå. Dessa 
innefattar i tur och ordning textens uppbyggnad, textens produktion och reception samt 
det sociala sammanhanget som kommunikationen äger rum i. Viktigt här är också att 
definiera att det handlar om textanalys i bred mening, det vill säga talat och skriftligt 
språk samt språk kombinerat med semiotiska element såsom gester och visuella bilder 
(Fairclough, 2010, s. 173). Denna uppsats behandlar dock enbart skriftliga texter och 
hamnar först och främst inom den textuella nivån. Även de andra två nivåerna berörs 
emellertid då Försvarsmaktens roll som producent samt samhällskontexten diskuteras i 
relation till resultaten. 

Kritisk diskursanalys kan sägas härstamma från den kritiska lingvistiken, vars syfte är 
att visa hur språket kan användas som ett ideologiskt instrument. Inom CDA tas detta 
dock ett steg längre genom att knyta samman språk, ideologi och makt (Machin & 
Mayr, 2012, s. 2, 4). Målet för forskare inom CDA är att synliggöra texters 
underliggande politiska och ideologiska motiv. Det finns dock inte bara en enda variant 
av metoden, utan den består av en kombination av flera lingvistiska ansatser. 
Gemensamt för dessa ansatser är emellertid att språket anses vara en social konstruktion 
som på samma gång skapar och skapas av samhället (Machin & Mayr, 2012, s. 4). 
Diskurs, ideologi och makt står följaktligen i centrum för CDA. Det är här den bredare 
definition av diskurs som avses, det vill säga diskurs omfattar inte bara textens 
grammatiska och semantiska innehåll utan samtliga idéer som den kommunicerar. 
Språkliga val som ord och grammatik är dock intressanta i en kritisk diskursanalys 
eftersom de kan synliggöra implicita ideologier (Machin & Mayr, 2012, s. 20). 
Begreppet ideologi är därmed viktigt inom CDA eftersom ideologier anses styra 
diskurser (Wodak & Meyer, 2001, s. 10). Ideologi, vilket kan beskrivas som individuella 
och kollektiva trossystem om hur världen fungerar, används inom CDA för att återge 
hur idéer och värderingar används för att återspegla specifika, inflytelserika gruppers 
intressen (Machin & Mayr, 2012, s. 24-25). Wodak och Meyer (2001, s. 3) menar att 
ideologier bidrar till etableringen och upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. 
Makt, slutligen, kan förklaras som auktoritet, status och inflytande i samhället vilket 
härstammar från tillgång till kunskap, utbildning och välstånd. Att avslöja vilka 
maktförhållanden en text förmedlar, såväl explicit som implicit, är ett av huvudsyftena 
med CDA (Wodak & Meyer, 2001, s. 11). Framför allt är det den övertalande aspekten 
av makt som har varit i fokus för forskningen inom CDA, vilken brukar associeras med 
Gramscis hegemonikoncept (Machin & Mayr, 2012, s. 24). Detta koncept handlar om 
hur underordnade grupper förmås godta de dominanta samhällsgruppernas moral, 
politik, värderingar och institutioner som något av naturen givet, i stället för att se dem 
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som ideologiska faktorer (Gramsci, 2003). Fairclough (2010, s. 61) menar att hegemoni 
därmed handlar om att de överordnade grupperna behöver skapa allianser och vinna 
samtycke, eftersom tillgången till makt är beroende av att de underordnade grupperna 
accepterar den rådande strukturen. Eftergifter och ideologiska medel blir därmed 
viktigare än dominans för att bevara maktpositionen. 

5.1 Tillämpning av CDA 
Uppsatsens metod är följaktligen kritisk diskursanalys, CDA. Då CDA kan förstås som 
en omfattande, sammansatt verktygslåda för att analysera kommunikation – och således 
inte som en homogen metod att följa slaviskt – har jag valt att utifrån vedertagna 
element inom metoden sätta samman ett för studien ändamålsenligt analysverktyg. 
Detta analysverktyg utgår ifrån Machins och Mayrs (2012) How To Do Critical 
Discourse Analysis vilken ger god vägledning för en nybörjare inom CDA. De aspekter 
av texten som har studerats i min analys är: lexikalitet, representativa strategier, 
modalitet, transitivitet och verbprocesser samt retoriska figurer. Dessa koncept förklaras 
närmare i kommande stycken. Mitt analysverktyg ger sammantaget en god bild av 
specifika språkliga vals påverkan på diskursen, avsändarens trovärdighet samt 
avsändarens syn på olika deltagare och aktiviteter. Därmed blir det möjligt att undersöka 
hur språket används för att förmedla makt, sprida organisatoriska värderingar och höja 
moralen bland medarbetarna vilket också är syftet med uppsatsen. Ovan nämnda 
analysverktyg innehåller i sin tur ett antal underverktyg, där jag har tillämpat dem som 
återfinns i materialet. Det är anledningen till att exempelvis strukturella oppositioner, 
hyperboler och synekdoker inte förekommer i analysverktyget. För att säkerställa att 
verktygen tillämpas på ett metodologiskt vedertaget sätt har även andra verk inom CDA 
samt närliggande discipliner konsulterats. 

5.1.1 Lexikalitet 

Lexikalitet kan kort och gott beskrivas som ordval. Vid en lexikal analys undersöks 
vilka ord som förekommer i texten, men också vilka ord som inte förekommer. Tanken 
är att upphovspersonens intresse och syfte med texten styr de lexikala valen. Olika 
lexikala val uttrycker därmed olika diskurser vilka i sin tur uttrycker olika värderingar, 
dock inte alltid explicita sådana (Boréus & Bergström, 2012, s. 264; Machin & Mayr, 
2012, s. 30). En lexikal analys kan omfatta ett flertal element. De element som studeras 
i den här undersökningen är ordkonnotation, överlexikalisering, uteslutande samt 
lexikala val för att signalera auktoritet. Genom att studera ordkonnotationer undersöks 
vilka associationer olika ord ger, exempelvis vilken effekt användandet av synonymer 
för samma ord får för texten (Machin & Mayr, 2012, s. 32). Samma företeelse kan 
beskrivas på sätt som ger mycket olika konnotationer, jämför exempelvis ”arbete” och 
”kneg” där det sistnämnda har en betydligt mer negativ och nedvärderande klang. 
Överlexikalisering, det vill säga överdriven övertalning exempelvis genom att upprepa 
synonyma ord, innebär ofta att avsändaren vet att det som sägs är problematiskt och 
därför behöver försvaras, eller att det som sägs är av ideologisk natur och därför mycket 
viktigt att kommunicera för avsändaren (Machin & Mayr, 2012, s. 37). Uteslutande är 
av särskilt intresse för den här studien, då fenomenet avslöjar vad avsändaren inte vill 
att mottagaren ska tänka på och väcker frågor om varför det är så. Det handlar således 
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om att finna oväntade luckor i diskursen, frånvaro av aktiviteter, deltagare eller element 
som rimligen borde finnas i texten (Fairclough, 2003, s. 135-137; Machin & Mayr, 
2012, s. 38-39). Vad innebär det exempelvis om texter från Försvarsmaktens högste chef 
aldrig innehåller ordet ”försvar” eller ”makt”? Med hänsyn till Försvarsmaktens 
uppdrag och verksamhet är det slutligen också relevant att undersöka hur lexikala val 
används för att signalera auktoritet. Machin och Mayr (2012, s. 42-44) nämner tre sätt 
att kommunicera avsändarens auktoritet: laglig makt, hierarkisk makt och makt genom 
expertkunskap. Vilken typ av makt som förmedlas avslöjas i vokabuläret. Exempelvis 
kan valet mellan talspråk eller mer officiellt språk synliggöra maktrelationer. Bruket av 
formella och informella ordval avslöjar hur avsändaren vill att relationen mellan denne 
och mottagaren ska uppfattas. I studien har det därför varit relevant att undersöka 
huruvida ÖB använder informellt talspråk för att visa jämbördighet med de underställda 
eller i stället väljer att signalera skillnad i kompetens och mandat genom ett mer 
formellt, professionellt språkbruk. 

5.1.2 Representativa strategier

Alla val som görs för att beskriva en texts deltagare får konsekvenser för tolkningen av 
dem; enligt Machin och Mayr (2012, s. 77) är det helt enkelt inte möjligt att 
representera individer på ett neutralt vis. Det är följaktligen intressant att studera vilka 
representativa strategier ÖB väljer i sina ledare för att beskriva såväl sin egen som 
medarbetarnas roll, samt även hur aktörer utanför Försvarsmakten framställs. Hur 
deltagarna representeras i texten kan undersökas genom att studera vilka val som görs 
när det gäller beskrivningar av deras identitet, egenskaper, värderingar och agerande. 
Lexikala val utgör en representativ strategi (Machin & Mayr 2012, s. 77-78); huruvida 
någon exempelvis beskrivs som antingen en ”man” eller en ”familjefar” får olika följder 
för tolkningen av personen. En annan representativ strategi är att välja mellan 
personifiering eller avpersonifiering. Det senare kan göras genom att låta exempelvis en 
större institution, myndighet eller funktion stå som deltagare i stället för en enskild 
person. En sådan strategi kan användas för att ge större tyngd åt ett påstående och få det 
att låta som att hela myndigheten står bakom yttrandet. Samtidigt döljer 
avpersonifieringen vem aktören egentligen är (Machin & Mayr, 2012, s. 79-80). Det är 
exempelvis stor skillnad i att säga ”Försvarsmakten tycker” och ”jag tycker”. En tredje 
representativ strategi som också har betydelse för tolkningen av dem är huruvida 
deltagarna porträtteras individuellt eller kollektivt. Det är enklare för mottagaren att 
sympatisera med deltagare som representeras som enskilda individer än med deltagare 
som representeras som en del av en större grupp. Det senare har tvärtom en 
avhumaniserande effekt (Machin & Mayr, 2012, s. 80). Deltagarna kan också 
representeras utifrån nomination eller funktion, det vill säga med utgångspunkt i vem de 
är eller vad deras uppgift är. Dessa två strategier kan användas på olika sätt beroende på 
vad syftet med dem är. Funktionalisering kan exempelvis verka legitimerande för 
deltagaren och få den att framstå som mer officiell än vad nomination kan göra, 
samtidigt som funktionalisering precis som kollektivisering kan ha en avhumaniserande 
effekt (Machin & Mayr, 2012, s. 80). Slutligen kan valet av pronomen påverka synen på 
deltagarna. Det plurala vi kan exempelvis användas för att ge större tyngd åt ett 
påstående samt skapa en känsla av grupptillhörighet, samtidigt som det liksom med 
avpersonifiering väcker frågor om vem som egentligen står bakom uttalandet 
(Fairclough, 2003, s. 149-150; Machin & Mayr, 2012, s. 84-85). 
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5.1.3 Modalitet 

Modalitet handlar om att studera med vilken övertygelse eller tyngd avsändaren uttalar 
sig. Det kan undersökas genom att studera textens grammatik samt genom att granska 
vad som sägs explicit och vad som endast är implicit (Bergström & Boréus, 2012, 
s. 376; Fairclough, 2003, s. 165). Modalitet är relevant att studera för denna uppsats då 
det avslöjar vilken trovärdighet ÖB har som kommunikatör. Hög modalitet innebär att 
avsändaren uttalar sig med stor övertygelse, låg modalitet att det finns stor osäkerhet i 
uttalandet. Modalitet kan studeras genom att granska modala hjälpverb samt modala 
adjektiv och adverb (Fairclough, 2003, s. 170; Machin & Mayr, 2012, s. 186-187; van 
Leewuen, 2005, s. 162-165). Exempel på sådana är ”kan”, ”ska”, ”måste”, ”borde” och 
”bör”. Modalitet kan också uttryckas genom hedging, det vill säga att avsändaren 
frånsäger sig ansvaret för ett påstående genom att ge undvikande svar (Machin & Mayr, 
2012, s. 192-198). ”Tror”, ”tycker”, ”tänker”, ”ofta”, ”ibland”, ”några”, ”verkar” och 
”typ” är exempel på uttryck som kan användas vid hedging. Modalitet är även intressant 
att undersöka inom ramen för studien då den kan avslöja med vilken auktoritet ÖB 
uttrycker sig, det vill säga vilken makt ÖB har över mottagaren (Machin & Mayr, 2012, 
s. 190). Det är stor skillnad i maktanspråket i de påhittade exemplen ”medarbetare lyder 
order”, ”medarbetare bör lyda order” och ”jag tycker att medarbetare bör lyda order”.

5.1.4 Transitivitet och verbprocesser 

Transitivitet beskriver agency och action, det vill säga vem som gör vad mot vem och 
hur de gör det. Med hjälp av transitivitetsanalys är det möjligt att fastställa textens 
subjekt och objekt, och såldes studera vem som har makt att agera och vem som är 
passiv mottagare. I en transitivitetsanalys granskas de valda verben och verbformerna, 
där exempelvis användandet av aktiva och passiva verb ger ledtrådar till vem som har 
makt respektive vem som inte har det (Machin & Mayr, 2012, s. 104-105). ”Soldaten 
krigar” samt ”soldaten såras” är två exempelmeningar som kan granskas med hjälp av 
transitivitetsanalys. I den första meningen är det soldaten som utför handlingen, vilket 
visas med det aktiva verbet ”krigar”. I den här meningen har soldaten således agency 
och makt att agera. I den andra meningen är soldaten i stället passiv mottagare för någon 
annans handling, vem agenten är som utför aktiviteten ”att såra” framgår inte. Tre 
aspekter är meningsfulla att undersöka när det handlar om agency och action: deltagare, 
processer och omständigheter. Det förstnämnda inkluderar såväl agent som objekt 
(actor och goal på engelska) medan omständigheter berör frågor som var, när och hur. 
Processer, slutligen, representeras av verb och förklarar mer utförligt vad det är som har 
skett och vad deltagarna har gjort (Halliday, 2004, s. 175).  

Halliday (2004, s. 170-171) särskiljer sex olika typer av verbprocesser: materiella, 
mentala, relationella, behavioristiska, verbala och existentiella. Materiella verbprocesser 
innefattar aktiva handlingar medan mentala verbprocesser behandlar deltagarens tankar 
eller känslor. Relationella verbprocesser relaterar deltagaren till något annat, de är 
klassificerande eller identifierande. Behavioristiska verbprocesser inbegriper handlingar 
av mänskligt beteende, som att nysa eller skratta. Verbala handlar precis som det låter 
om det som sägs. Existentiella verbprocesser representerar slutligen ett fenomen som 
enkom varande, att någonting finns. ”Soldaten krigade i Afghanistan” är exempel på en 
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materiell verbprocess där soldaten är deltagaren och Afghanistan är omständigheterna. I 
föreliggande studie är det relevant att granska hur aktiviteter och deltagare beskrivs för 
att förstå de underliggande värderingarna bakom diskursen. Hallidays (2004) 
verbprocesser används därför som ett verktyg för att undersöka vad det är för typ av 
aktiviteter som beskrivs i ledarna samt vilka deltagare som har makt att agera. 

5.1.5 Retoriska figurer

Retoriska figurer är ett samlande namn för ett antal lingvistiska tekniker som alla kan 
användas för att påverka mottagaren på olika sätt. Det är ett relevant analysverktyg för 
denna studie då de kan användas för att göra andemeningen i en text mer abstrakt och 
kamouflera oönskade detaljer. Retoriska figurer kan också användas för att framkalla 
önskade känslor hos mottagaren eller för att förenkla ett komplext fenomen (Machin & 
Mayr, 2012, s. 185). De retoriska figurer som förekommer i materialet för föreliggande 
uppsats är metaforer och metonymer. Metaforer är troligen de mest kända av de 
retoriska figurerna. Det refererar till ett slags bildspråk där ett koncept ersätts av ett helt 
annat, som när ”ålderdomens höst” får illustrera att livstiden är på väg att ta slut för den 
som är äldre. Överföringen av betydelse sker oftast från något konkret till något mer 
abstrakt. Metaforer är nära besläktade med liknelser, men saknar det jämförande som 
mellan leden: ”hungrig som en varg”. Metonymer liknar metaforer, men ersätter en 
företeelse med något som är nära relaterat till den: ”Sjukhuset (= en sjuksköterska) 
ringde”. Metaforer och metonymer används inte bara som språkliga utsmyckningar, 
utan som ett sätt för människor att förstå sin omvärld. De säger därför något om den 
omgivande samhällskontexten (Boréus & Bergström 2012, s. 265-266).
  
6. Metod och material  

I avsnittet motiveras först valet av den kvalitativa metoden. Därefter presenteras det 
analyserade materialet samt urvalsmetoden för detta, följt av en kort beskrivning av 
tillvägagångssättet för analysen. Sedan följer en diskussion om studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med en metodreflektion. 

6.1 Metod  

Den kvalitativa metoden valdes då det är den brukliga metoden för studier grundade på 
en intepretivistisk ontologi. I en sådan tolkande ontologi anses det som sagt inte finnas 
en enda objektiv verklighet, i stället finns det flera olika verkligheter vilka alla skapas 
av den sociala kontexten (Pickard, 2013, s. 12-13). Den kvalitativa innehållsanalysen 
betonar forskarens roll när texters mening konstrueras och tar därmed hänsyn till denna 
kontext (Bryman, 2016, s. 694). Kvalitativ metod är även det lämpligaste angreppssättet 
då syftet med studien är att skapa förståelse för hur och varför språket används i de 
analyserade texterna, i motsats till en kvantitativ undersökning där syftet i stället skulle 
ha varit att undersöka i vilken utsträckning ett visst språkligt fenomen förekommer. 
Det är således innehållet snarare än än mängden som är viktig vid datainsamling och 
analys i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2016, s. 374-375). 
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6.2 Material och urval 

Materialet för studien utgörs av ÖB:s ledare i personaltidningen Försvarets forum. 
Materialvalet baseras på att ledarna, mig veterligen, utgör det enda exemplet på 
regelbunden skriftlig strategisk kommunikation riktad och distribuerad direkt till 
Försvarsmaktens medarbetare med ÖB som officiell avsändare.  Det finns följaktligen 3

ingen annan kanal som används av ÖB på ett liknande sätt. Överbefälhavaren är 
visserligen aktiv på Instagram (@overbefalhavaren), men detta konto är huvudsakligen 
riktat till allmänheten med syfte att väcka intresse för Försvarsmakten samt profilera 
organisationen mot olika frågor (Försvarsmakten, 2018b, s. 25). Således valdes dessa 
texter trots att de, liksom alla ledare, kan tänkas vara skrivna med en viss agenda 
(”Ledare”, u.å.). Att ledare är av naturen partiska texter samt möjliga effekter av detta 
diskuteras dock vidare under 8.5 Studiens begränsningar. Ledarna lämpar sig även väl 
för studiens syfte eftersom de tillåter ÖB att helt och hållet sätta agendan för innehållet; 
det tryckta formatet omöjliggör för den tänkta målgruppen att direkt besvara eller på 
andra sätt påverka kommunikationen genom kommentarer, kritik eller frågor.  

Undersökningen har avgränsats till att enbart innefatta nuvarande ÖB:s ledare, från den 
först publicerade texten i december 2015 och fram till studiens startpunkt i oktober 
2018. Valet att endast analysera nuvarande ÖB:s texter grundas på att de teman som 
beskrivs nedan refererar till krisartade händelser och företeelser i närtid, då jag vill att 
innehållet ska vara så aktuellt i tiden som möjligt för att öka studiens relevans. Studiens 
population omfattar därmed 19 stycken nummer, från nummer 5 2015 till och med 
nummer 5 2018. Av dessa har fyra stycken ledare valts ut för analys: nummer 6 2016, 
nummer 2 2017, nummer 3 2017 samt nummer 6 2017. De fyra texterna har valts ut 
genom ett ändamålsenligt urval. Enligt Bryman (2016, s. 407-408) är detta den 
grundläggande urvalsprincipen inom kvalitativ forskning. Ett ändamålsenligt urval utgår 
alltid ifrån forskningsfrågan; de ingående enheterna väljs medvetet för att de innehar 
specifika, önskvärda egenskaper som gör att forskningsfrågorna kan besvaras. 
Ändamålsenligt urval lämpar sig särskilt väl för studier som denna, det vill säga mindre 
studier som fördjupar sig inom ett viss ämnesområde. Ett sådant urval är därför inte 
avsett att vara statistiskt representativt (Ritchie, Lewis & Elam, 2003, s. 78).  

Vid urvalet har Brymans (2012) fem urvalsfaktorer för kvalitativ forskning tagits i 
beaktande: informationsmättnad, minimikravet för ett tillräckligt stort urval, 
forskningsdesignen, populationens heterogenitet samt forskningsfrågorna. Som Bryman 
(2012, s. 18-19) poängterar finns det dock ingen färdig formel att följa. I urvalet har jag 
därför valt att fokusera på två teman som berör särskilda krissituationer där 
Försvarsmaktens medarbetare på olika sätt är involverade, dessa teman har jag valt att 
benämna ”särskilda händelser” samt ”interna svårigheter”. Anledningen till fokuset på 
krissituationer är att kriskommunikation utgör en central del av studien syfte. Den första 
kategorin särskilda händelser innefattar ÖB:s kommunikation om händelser där 
Försvarsmaktens medarbetare har attackerats, skadats eller dödats under militära 

 Det bör tilläggas att ledarna även kan vara anpassade för sekundära, externa målgrupper 3

såsom allmänhet och media, då personaltidningen förutom att distribueras per post direkt till de 
anställda även publiceras öppet på Försvarsmaktens webbplats. 
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övningar eller insatser. Den andra kategorin interna svårigheter behandlar ÖB:s 
kommunikation rörande kränkningar och trakasserier av Försvarsmaktens medarbetare, 
vilket aktualiserades ytterligare i samband med Metoo-uppropet hösten 2017. Temana 
har valts därför att de kan belysa vilka underliggande värderingar som framstår som 
viktiga i kommunikationen i svåra situationer samt besvara frågan om hur språket 
används för att höja moralen bland medarbetarna vid sådana förhållanden. De kan även 
visa om det är något som borde kunna förväntas finnas beskrivet men ändå saknas i 
diskursen vid den typen av krissituationer. Att tematisera urvalet är också ett sätt att 
begränsa analysens omfattning. 

6.3 Tillvägagångssätt 
Texterna har granskats en och en utifrån det analysverktyg som beskrivs under  
5.1 Tillämpning av CDA. Analysen utfördes i ett fristående dokument och resultatet av 
den redovisas under 7. Resultatredovisning och analys. Samtliga ledare där de två 
identifierade temana ovan har återfunnits ingår i urvalet, vilket följaktligen är fyra 
stycken. Ledarna numrerades i kronologisk ordning och återfinns som skärmdumpar i 
Bilaga A. Det är dock viktigt att poängtera att det endast är de textpassager där dessa 
teman förekommer som har analyserats. Således har inte innehållet i hela ledarna 
studerats, utan enbart de stycken som behandlar särskilda händelser eller interna 
svårigheter. De analyserade textpassagerna är markerade inom blå rutor i Bilaga A. 
Nedanstående citat får tjänstgöra som exempel för tillvägagångssättet. Referens-
hänvisningar som stöd för tolkningarna finns under 7. Resultatredovisning och analys. 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1

En lexikal analys visar att ordvalet signal används till förmån för exempelvis ”problem” 
eller ”faktum”. Det lexikala valet ger därmed ett mindre allvarligt intryck av innehållet. 
Den lexikala analysen påvisar även uteslutande, då det inte beskrivs hur arbetet mot 
diskriminering och kränkningar ska gå till. De representativa strategierna kommer till 
uttryck genom pronomenet jag, vilket skapar känslan av dialog. Vidare ger citatet 
uttryck för låg deontisk modalitet, där ÖB snarare uttrycker vad han vill ska hända än 
bestämmer vad som ska hända. Transitiviteten uttrycks med aktiva verb där ÖB är 
agenten och den som har makt att handla. Citatet är ett exempel på en mental 
verbprocess, det vill säga enbart en reflektion av deltagarens inre värld utan någon 
materiell konsekvens. Slutligen används signal som en metafor som för tankarna till en 
varningsklocka, ett alarm som varnar för något som är på väg att ske, inte något som 
redan har skett. För att säkerställa att analysverktygen har använts på ett enhetligt sätt 
för samtliga texter analyserades materialet på nytt när hela analysarbetet var färdigt. Vid 
denna genomgång applicerades varje verktyg i tur och ordning för de olika texterna. På 
så sätt kunde inkonsekventa tillämpningar av verktygen upptäckas och justeras.

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Som nämns under 6.2 Material och urval är ett ändamålsenligt urval inte avsett att vara 
statistiskt representativt (Ritchie, Lewis & Elam, 2003, s. 78). Således är det heller inte 
min mening att dra statistiskt säkerställda slutsatser utifrån resultaten av analysen. 
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Denscombe (2004, s. 182-183) menar att det överhuvudtaget inte är fruktbart att prata 
om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning, i stället föredrar han termen 
överförbarhet. Begreppet liknar generaliserbarhet på så vis att syftet med överförbarhet 
är att kunna tillämpa forskningsresultaten även utanför studiens material. Överförbarhet 
handlar dock mer om att tillämpa resultaten föreställningsmässigt på liknande 
omständigheter, det vill säga att en utomstående person med hjälp av sina egna 
slutsatser ska kunna föra över studiens resultat på andra förhållanden. Det är emellertid 
endast möjligt om personen har tillräckligt mycket information om den ursprungliga 
forskningsprocessen och jag har därför strävat efter tydlighet i beskrivningen av denna 
process. Min avsikt är att transparensen när det gäller utförandet av metoden och 
tolkningen av resultaten ska göra det möjligt för andra att överföra studiens resultat till 
liknande omständigheter. Jag vill dock betona att det inte är möjligt, och ej heller min 
avsikt, att generalisera resultaten i formell mening. 

Denscombe (2004, s. 138-139) menar vidare att även frågan om validitet och reliabilitet 
kan vara problematisk inom den kvalitativa forskningen på grund av det tolkande 
angreppssättet. Även inom den kvalitativa forskningen förhåller sig dock de allra flesta 
forskare till begreppen på något sätt, menar Denscombe, fastän de inte bör tillämpas 
precis likadant som inom den kvantitativa forskningen. Enligt Bryman (2016,  
s. 383-384) handlar validitet inom kvalitativ metod om huruvida resultaten har tolkats 
på ett trovärdigt sätt. Validiteten handlar också om att vara trogen syftet med studien 
och att forskaren således studerar det som avses. Bryman menar vidare att reliabilitet 
handlar om tillförlitlighet, vilket innebär att studien ska kunna genomföras av vem som 
helst när som helst och med samma resultat. Föreliggande studie har varit trogen sitt 
syfte och besvarar forskningsfrågorna. Resultaten har tolkats med teoretiskt stöd från 
andra forskare inom disciplinen, där framför allt Machin och Mayr (2012) men även 
Fairclough (2003, 2010) med flera har varit till hjälp vid analysen. Validiteten torde 
därmed vara god. Utförandet baseras på teoretiska och accepterade analysverktyg inom 
CDA och min tillämpning av dessa finns redovisade under 5.1 Tillämpning av CDA. 
Därmed bör det vara möjligt för en oberoende forskare att replikera studien med ett 
liknande resultat. Urvalet har genomförts på ett sätt som är brukligt för kvalitativ 
forskning och materialet är inhämtat från en officiell källa vilken är tillgänglig för alla. 
Således bedöms även reliabiliteten vara tillfredsställande. Värt att notera är dock att då 
kvalitativa studier ofta rör föränderliga, sociala miljöer kan det vara svårt att uppnå 
fullständig reliabilitet (Bryman 2016, s. 383-384). I det här fallet kan exempelvis den 
aktuella samhällskontexten påverka forskningsresultaten. Samma resultat skulle 
möjligen tolkas annorlunda under andra förhållanden, såsom om studien genomfördes 
vid en tidpunkt av större politisk, ekonomisk eller säkerhetsmässig instabilitet. 

6.5 Metodreflektion 
Som nämns i inledningen av denna uppsats har jag militär träning och personlig 
erfarenhet av att arbeta inom Försvarsmakten. Det innebär följaktligen att jag på 
förhand har subjektiva kunskaper, erfarenheter och värderingar som kan påverka 
analysen av organisationen. Då jag var anställd inom Försvarsmakten 2013-2016 är det 
således min före detta arbetsgivare och högste chef som är föremål för studien; det finns 
därmed en risk för partiskhet i min bedömning av texterna vilken skulle kunna uttryckas 
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både i positiva och negativa tolkningar av dem. För att undvika detta har jag försökt att 
följa Pickards (2013, s. 95) råd om öppenhet och ärlighet i forskningsprocessen. Det har 
jag gjort genom att redan i inledningen vara öppen med min militära bakgrund samt 
genom att vara så transparent som möjligt i redovisningen av metod, material och 
resultat. Jag har även strävat efter att inte dra slutsatser baserade på egna erfarenheter, 
utan i stället försökt vara konsekvent i referenserna till utomstående källor. Ett annat 
etiskt hänsynstagande är att jag tidigare har genomfört en studie om Försvarsmaktens 
kommunikation vilken skulle kunna färga min analys och tolkningen av resultatet 
(Ågren, 2018). Trots att förkunskaper är bra är det naturligtvis viktigt att tolka varje 
materialsamling med nya ögon, vilket jag också har bemödat mig om att göra i den här 
studien. Även här har jag därför strävat efter att hänvisa till vetenskapligt stöd för mina 
tolkningar. Min tidigare studie nämns dock i avsnittet för diskussion då resultaten till 
viss del påminner om varandra, vilket jag anser är relevant att diskutera. 

Slutligen bör nämnas det dilemma som är relevant för all forskning, i synnerhet den som 
utförs med en kvalitativ ansats. Det är att resultaten till syvende och sist grundas på 
tolkningar och att forskaren därför spelar en stor roll för det slutgiltiga resultatet. 
Kritiker av kvalitativ forskning menar också att kvalitativa studier är svåra att återskapa, 
då de sällan utförs enligt standardiserade tillvägagångssätt. Brist på transparens är en 
annan kritik som brukar framföras mot kvalitativ forskning, eftersom det kan vara svårt 
för läsaren att förstå hur forskaren kom fram till resultaten (Bryman 2016, s. 398-400). 
Återigen har jag försökt minimera risken för alltför subjektiva tolkningar genom att vara 
så transparent som möjligt genom forskningsprocessen och genom att följa vedertagna 
vetenskapliga metoder. Nämnas här bör också att jag är medveten om att de teman som 
har valts för analysen, särskilda händelser och interna svårigheter, troligen inverkar på 
forskningsresultatet. Då mitt intresseområde för studien var just kriskommunikation 
med ett medarbetarfokus fann jag dock de specifika temana och tillvägagångssättet 
lämpliga, och min bedömning är att de är användbara för att besvara studiens syfte. 

7. Resultatredovisning och analys 

I det här kapitlet redovisas resultaten av analysen. Forskningsresultaten presenteras 
enligt följande ordning: lexikalitet, representativa strategier, modalitet, transitivitet och 
verbprocesser samt retoriska figurer. Förklaringar av verktygen återfinns under  
5.1 Tillämpning av CDA. Utvalda exempel ur ÖB:s texter används för att illustrera mina 
slutsatser. De tre forskningsfrågorna besvaras därefter i kapitel 8. Diskussion. 

7.1 Lexikalitet 

Lexikalitet behandlar de ordval som görs i texten (Boréus & Bergström, 2012, s. 264; 
Machin & Mayr, 2012, s. 30). Analysverktyget beskrivs närmare under 5.1.1 Lexikalitet. 

7.1.1 Ordkonnotationer 

Machin och Mayr (2012, s. 30) menar att olika lexikala val bygger upp olika diskurser, 
vilka i sin tur kännetecknar särskilda identiteter och värderingar. Att en särskild typ av 
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lexikala val dominerar diskursen är således inte en slump, utan något som styrs av 
avsändarens syfte med texten (Machin & Mayr, 2012, s. 32). Genom att analysera 
ordvalen i ÖB:s texter blir det tydligt vilka värderingar som ligger bakom 
kommunikationen: stolthet, förtroende, värdegrund, respekt, ansvarstagande och 
arbetsglädje. Dessa ord används genomgående såväl för att beskriva den upplevda som 
den önskade bilden av Försvarsmaktens verksamhet, vilket citaten nedan illustrerar. 

Att många med mig delar stoltheten över att arbeta i Försvarsmakten står klart i årets 
medarbetarundersökning. Förtroendet för vår organisation har ökat tydligt sedan vi 
genomförde FM Vind för tre år sedan. – Ledare 1 

Vår värdegrund är inte bara ord på papper. Tvärtom handlar det om ett sätt att vara 
och hur vi dagligen utför vårt arbete. Respekten för varandra och våra respektive 
roller är grundläggande för att vi ska klara vårt uppdrag. – Ledare 2 

Var och en av er bidrar till Sveriges militära förmåga och jag är stolt över det 
ansvarstagande och den arbetsglädje jag mött under året. Ni ska vara stolta över era 
insatser och över att tillhöra Försvarsmakten! – Ledare 4 

I texterna betonas även vikten av sammanhållning, jämlikhet och relationer. Det 
framkommer bland annat genom lexikala val som kamrater och medarbetare. 
Personalen beskrivs sällan som just ”personal” och aldrig som enbart ”anställda”, vilket 
hade konnoterat mer distanserade och formella relationer inom organisationen.  

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

Vi behöver engagerade medarbetare för att utveckla vår verksamhet, i med- och i 
motvind. – Ledare 1 

Vikten av tillhörighet och samarbete syns också i formuleringar som arbetslag. Att 
Försvarsmakten ändå är en hierarkisk organisation visas genom formuleringar som 
betonar vikten av ledarskap. 

De allra flesta upplever att det närmaste ledarskapet är riktigt bra och att arbetslagen 
fungerar väl. – Ledare 1 

För att höja statusen på yrket används ordet profession i olika konstellationer, vilket ger 
konnotationer till professionalitet, kunskap och status. Ordvalets betydelse framstår än 
tydligare om det i stället ersätts med ”yrke” eller ”arbete”, vilka båda har vardagligare 
konnotationer. Militäryrket särskiljs även från övriga arbeten genom ordvalet unik. 

Vår profession vilar på ett gott ledarskap och en stark inre kompass hos varje individ. 
– Ledare 1 

Den militära professionen är på så sätt unik. Den bygger inte bara på det rena 
yrkeskunnandet, utan lika mycket på sammanhållning och ledarskap. – Ledare 2 

För att bemöta det som jag har valt att kalla interna svårigheter, det vill säga 
kränkningar och trakasserier, använder ÖB ord som konnoterar subjektiva känslor i 
stället för objektiva fakta: känner sig, berättelser och upplevelser. Effekten av ordvalen 
tydliggörs om känner sig i det första citatet nedan i stället byts ut mot ”har blivit”, samt 
om berättelser och upplevelser i det andra och tredje citatet ersätts med ”händelser”. 
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Det är oacceptabelt att så många av våra kolleger – sex procent i snitt, hela elva 
procent av kvinnorna – känner sig illa behandlade. – Ledare 1 

Under hösten har strålkastarljuset riktats mot förekomsten av sexuella trakasserier i 
vårt samhälle. Försvarsmakten är inget undantag. Det är allvarliga och skakande 
berättelser som ligger bakom det upprop som gjorts och det är bra att de nu kommer 
fram. – Ledare 4 

Jag uppmanar dig att ta del av dessa upplevelser och reflektera över hur just du kan 
bidra i ditt arbetslag och i er vardag till en bra och trygg arbetsmiljö för alla.  
– Ledare 4 

Även lexikala val som pekar på antyder att det inte finns faktiska bevis för händelserna, 
endast indicier. Likaså kan ordet brister ses som ett sätt att undervärdera händelsernas 
betydelse. Är trakasserier och kränkningar verkligen att klassificera som enbart en brist? 

För undersökningen pekar också på brister. – Ledare 1 

Döden nämns aldrig med just det ordvalet i texterna, trots att dessa behandlar tillfällen 
då Försvarsmaktsanställda faktiskt har skadats eller dödats. I stället görs lexikala val 
som förlora och stupa. Det förstnämnda exemplet nedan kan ge konnotationen att döden 
är större än bara den enskilda individen, den blir hela Försvarsmaktens förlust. På så sätt 
förflyttas fokus från den omkomne soldaten till Försvarsmakten. Stupa konnoterar i sin 
tur en ärofylld död inom den militära världen, där soldaterna tappert har kämpat in i det 
sista innan de har fallit i strid. På så sätt ges de omkomna en mer aktiv roll i 
händelseförloppet: De är inte passiva offer utan ärofyllda hjältar. 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

Särskilda händelser beskrivs också med lexikala val som ger konnotationer till 
oskyldighet och orättfärdighet. Ordvalet utsattes nedan är exempel på detta. 

I början av maj utsattes FN-campen i Mali för en granatattack. – Ledare 3 

Formuleringen visar att FN-styrkan, där Försvarsmakten ingår, inte har någon egen del i 
det inträffade. Militärerna har således helt utan egen förskyllan attackerats av en okänd 
angripare. Det blir därmed tydligt vilka som är de goda i sammanhanget: FN-soldaterna. 

7.1.2 Överlexikalisering 

Enligt Machin och Mayr (2012, s. 37) är överlexikalisering, det vill säga en överdriven 
användning av liknande ord och uttryck, ofta ett tecken på att det finns något 
problematiskt med det som sägs. Det kan också vara ett uttryck för ideologiska 
värderingar. Överlexikalisering förekommer i ÖB:s texter för att framhäva 
Försvarsmaktens attraktionskraft som arbetsgivare. 

Att många med mig delar stoltheten över att arbeta i Försvarsmakten står klart i årets 
medarbetarundersökning. Förtroendet för vår organisation har ökat tydligt sedan vi 
genomförde FM Vind för tre år sedan. De allra flesta upplever att det närmaste 
ledarskapet är riktigt bra och att arbetslagen fungerar väl. – Ledare 1 
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Exemplet ovan visar hur vederhäftiga formuleringar som står klart, ökat tydligt, de allra 
flesta, riktigt bra och fungerar väl staplas på varandra, möjligen för att övertyga läsaren 
om att resultatet av den nämnda medarbetarundersökningen var fördelaktigt för 
Försvarsmakten. Dock ges inga vidare förtydliganden via statistik eller andra exempel 
som bekräftar att så verkligen är fallet. 

7.1.3 Uteslutande 

Fairclough (2003, s. 149) menar att det kan finnas många anledningar till uteslutande, 
där det mest självklara är att det som inte nämns är överflödigt eller irrelevant. 
Uteslutande kan dock ha politiska eller sociala motiv. Genom att undvika att nämna 
vissa företeelser kan avsändaren på så sätt försöka hindra mottagaren från att tänka i de 
banorna (Machin & Mayr, 2012, s. 39). Att utesluta vissa ord eller undvika 
förtydliganden är ett relativt vanligt grepp i de analyserade texterna. Oftast görs detta 
genom att ÖB först lyfter ett problem, men sedan inte går vidare in på vad problemet 
består i och hur det ska lösas. I det första exemplet nedan sägs ingenting om hur 
kvinnorna anser sig ha blivit illa behandlade, begreppet skulle i princip kunna dölja 
alltifrån klumpiga förflugna ord till allvarliga fysiska övergrepp. Machin och Mayr 
(2012, s. 193) menar att termer såsom ”många” och ”andra” kan vara ett sätt för 
avsändaren att undvika att peka ut direkt ansvar. Alla i det andra citatet nedan kan 
förstås ur detta perspektiv. Citatet berättar således ingenting om hur arbetet mot 
diskriminering ska gå till, inte heller vilka det egentligen är som har ansvar för att det 
blir gjort. I det tredje exemplet inleder ÖB med att berätta om viktiga lärdomar och 
kritik som har framkommit i den nämnda utredningen och uttrycker därefter en önskan 
om att vara tydlig och transparent. Vad lärdomarna och kritiken består i specificeras 
dock inte närmare. I stället går ÖB vidare till att konstatera att insatsen visserligen har 
varit lång och farlig men att Försvarsmakten ändå har löst sina uppgifter. Således 
kvarstår det viktiga luckor i texterna. 

För undersökningen pekar också på brister. Det är oacceptabelt att så många av våra 
kolleger – sex procent i snitt, hela elva procent av kvinnorna – känner sig illa 
behandlade. – Ledare 1 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 

Det är en omfattande utredning som rymmer både viktiga lärdomar och kritik. Som 
ansvarig för den militära delen vill jag vara tydlig: det är den längsta och svåraste 
internationella insatsen i Sveriges och Försvarsmaktens historia. Sju av våra kamrater 
har stupat och tolv har skadats allvarligt. Alla bär med sig livslånga erfarenheter. 
Afghanistan lever kvar i mångas hjärtan som en fängslande plats där vi löst våra 
uppgifter i en stor koalition efter bästa förmåga. För det ska vi vara stolta. – Ledare 2 

Ännu ett exempel på hur ÖB lyfter ett allvarligt problem utan att egentligen definiera 
vad det består i återfinns nedan. Förväntade ord som ”trakasserier” eller ”mobbning” 
förekommer inte, i stället används omskrivningar som arbetssituationen, det och det 
här. Visserligen sägs det längre ner i texten att kränkande behandling och negativ 
jargong inte ska förekomma. Vad detta består i förklaras dock inte närmare, inte heller 
sägs det explicit att det faktiskt är vad som har drabbat de inblandade. 

!26



I internationella insatser har vi välförtjänt gjort oss kända för vår solida värdegrund 
och vikten av att både kvinnor och män verkar i förbanden. Hemma har vi dock ännu 
mycket kvar att göra. Jag har på olika sätt uppmärksammats på arbetssituationen för 
olika grupper i Försvarsmakten. Alltför ofta har det gällt våra kvinnliga medarbetare, 
särskilt de i uniform. Det här bekymrar mig. Att varje medarbetare har en vardag fri 
från kränkande behandling och negativ jargong är en självklarhet. – Ledare 3 

Intressant i sammanhanget är också nedanstående citat, vilket följer direkt efter ett långt 
stycke om sexuella trakasserier i samband med Metoo-uppropet hösten 2017. Trots den 
mycket allvarliga tonen i stycket före nämns bara positiva resultat från 
medarbetarundersökningen. Om det finns problem med sexuella trakasserier inom 
organisationen skulle det kunna antas framkomma även i medarbetarenkäten, i 
synnerhet eftersom interna trakasserier av kvinnliga medarbetare diskuterades i ÖB:s 
ledare om medarbetarundersökningen året före. Att enbart beröm och inga brister nämns 
skulle kunna vara såväl ett tecken på bristande självreflektion som ett försök att 
förminska betydelsen av ett problem. Det ska dock även sägas att statistik kan vara 
missvisande och öppen för tolkning. Resultatet av medarbetarenkäten kan således visa 
att trakasserier förekommer, men i så liten utsträckning att det inte anses signifikant. 

Avslutningsvis – vi har nu fått del av den medarbetarundersökning som genomförts 
under året. Den bekräftar våra styrkor från 2016 års undersökning: ett gott 
kamratskap, ett starkt förtroende för Försvarsmaktens ledning och ett stort 
engagemang i arbetet med att öka den operativa förmågan och stärka det nationella 
försvaret. Dessa resultat måste vi nu förvalta och vårda. Jag upplever att vi har en 
solid grund att bygga på. – Ledare 4 

Slutligen är det återigen värt att nämna att ordet ”döden” aldrig förekommer explicit i 
ÖB:s texter. Ledaren som citatet nedan är hämtad ur handlar till stor del om riskerna 
med militäryrket med anledning av den omkomne medarbetaren under övningen 
Vintersol 2017. Trots det nämns inte döden vid namn, utan omskrivs till det värsta. 

Insikten om att det värsta kan hända är en del av vår vardag. – Ledare 2 

Machin och Mayr (2012, s. 39) menar att det är viktigt att fundera över vilka 
ideologiska värderingar som framkommer genom uteslutande. Att döden aldrig nämns 
med sitt rätta namn, trots att den bevisligen är en reell risk inom militäryrket, skulle med 
detta i beaktande således kunna vara ett tecken på en ideologi där döden inte ges något 
utrymme. Det kan tyckas som dubbelmoral i en verksamhet där medarbetarna tränas för 
att döda och – i värsta fall – förväntas dö för sitt land. 

7.1.4 Lexikala val för att signalera auktoritet 

Språket i ÖB:s texter präglas i huvudsak av formella ordval och formuleringar, men är 
ändå skrivna med ett personligt tilltal. Det senare visar sig framför allt i ett konsekvent 
användande av personliga pronomen i olika form såsom jag och vi. Sådana pronomen 
skapar enligt Machin och Mayr (2012, s. 46) känslan av dialog mellan jämbördiga 
parter. Det personliga tilltalet visar sig även i mer informella ordval som tung dag och 
inte ge mig när det handlar om omkomna medarbetare och arbetet mot kränkningar. 
Informella lexikala val kan göras för att uttrycka en känsla av jämlikhet mellan 
avsändare och mottagare (Machin & Mayr, 2012, s. 42). Användandet av informella 
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lexikala val i dessa fall förmedlar att ÖB är på samma nivå som mottagarna av texten 
och således har samma upplevelser och erfarenheter som dem. Andra informella ordval 
är kamrater  vilket ofta används i stället för mer formella synonymer som 4

”medarbetare” och ”anställda”, samt hemma, vilket används för att beskriva 
Försvarsmaktens verksamhet i Sverige.  

Det var en tung dag för mig och för Försvarsmakten. – Ledare 2 

Personligen kommer jag inte att ge mig förrän vi har nått vårt mål i denna fråga. Det 
ska vara enkelt att berätta och det ska hanteras direkt. – Ledare 4 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

Hemma har vi dock ännu mycket kvar att göra. – Ledare 3 

Formella lexikala val kan i sin tur förmedla makt och legitimitet (Machin & Mayr, 
2012, s. 42, 44). De formella lexikala valen i diskursen bidrar därmed till att ÖB 
framstår som mer auktoritär samtidigt som verksamheten framstår som mer legitim och 
evidensbaserad. De används framför allt för att beskriva den militära verksamheten på 
olika sätt: profession, ledarskap, verksamhet, värdegrund, verkar, operationsmiljöer. 

Vår profession vilar på ett gott ledarskap och en stark inre kompass hos varje individ. 
– Ledare 1 

Riskerna är alltid närvarande i vår verksamhet och vi arbetar ständigt för att olyckor 
inte ska kunna ske. – Ledare 2 

I internationella insatser har vi välförtjänt gjort oss kända för vår solida värdegrund 
och vikten av att både kvinnor och män verkar i förbanden. – Ledare 3 

En skarp påminnelse om de svåra operationsmiljöer många av våra kolleger arbetar i 
– men också varför vi är där. – Ledare 3 

Machin och Mayr (2012, s. 42) menar som sagt att lexikala val kan vara ett sätt att 
förmedla avsändarens auktoritet över mottagaren. Trots Försvarsmaktens mycket 
hierarkiska struktur poängterar emellertid ÖB aldrig explicit sin egen maktposition som 
organisationens högsta chef. Vid några tillfällen förefaller ÖB använda sin hierarkiska 
makt till att försöka påverka mottagaren. Det här görs dock uteslutande genom 
omskrivningar som jag förväntar mig, som ansvarig samt mitt och alla chefers ansvar i 
stället för genom regelrätta order. 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 

Som ansvarig för den militära delen vill jag vara tydlig: det är den längsta och 
svåraste internationella insatsen i Sveriges och Försvarsmaktens historia. – Ledare 2 

Det är därför mitt och alla chefers ansvar att klargöra detta och vidta åtgärder för en 
bättre situation. – Ledare 3 

Jag har gjort min inställning fullständigt klar: I Försvarsmakten råder nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och alla former av kränkande särbehandling. – Ledare 4 

 Kamrat är dock ett mycket vanligt sätt att benämna kollegor inom militär verksamhet 4

(”Kamrat”, 1935).
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I det sista exemplet ovan tydliggörs det dock implicit att ÖB har makten att sätta 
agendan för hela Försvarsmakten, genom att han först klargör sin inställning och sedan 
talar om att det är den som gäller för hela organisationen. 

7.2 Representativa strategier 

Representativa strategier handlar om hur deltagare representeras i texterna, och vilka 
konsekvenser det får för tolkningen av dem (Machin & Mayr, 2012, s. 77). En 
utförligare beskrivning finns under kapitel 5.1.2 Representativa strategier.

7.2.1 Lexikala val 

Machin och Mayr (2012, s. 77) menar att de lexikala valen för att representera deltagare 
(det vill säga textens agenter och objekt) bidrar till att framhäva särskilda aspekter av 
deras identiteter och samtidigt dölja andra aspekter. Deltagarna i ÖB:s texter, i huvudsak 
anställda inom Försvarsmakten, beskrivs aldrig i termer av just ”anställd”. I exemplen 
nedan används i stället medarbetare och kamrater. Att de anställda representeras som 
allt annat än detta bidrar till att förmedla att ett arbete inom Försvarsmakten är mer än 
bara ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare; det är en del av en gemenskap.  

Vi behöver engagerade medarbetare för att utveckla vår verksamhet, i med- och i 
motvind. – Ledare 1 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

Kvinnor och kvinnliga medarbetare förekommer för att representera deltagarna i de 
texter som handlar om kränkningar och trakasserier. Effekten blir att de särskiljs från 
övriga medarbetare, vilka således kan antas inte ha trakasserats i samma utsträckning. 

Det är oacceptabelt att så många av våra kolleger – sex procent i snitt, hela elva 
procent av kvinnorna – känner sig illa behandlade. – Ledare 1 

Alltför ofta har det gällt våra kvinnliga medarbetare, särskilt de i uniform.  
– Ledare 3 

Chefer används sällan som ett sätt att representera deltagare, förutom när det gäller 
ansvar för att genomdriva någonting. 

Det är därför mitt och alla chefers ansvar att klargöra detta och vidta åtgärder för en 
bättre situation. – Ledare 3 

Detta är ett dagligt arbete och ett ansvar för alla chefer och medarbetare. – Ledare 4 

Försvarsmaktens hierarkiska struktur står följaktligen inte i fokus i texterna. 

7.2.2 Personifiering och avpersonifiering 

I texterna förekommer såväl personifiering som avpersonifiering. Exempel på det senare 
syns i citatet nedan, där en institution får stå som subjekt i stället för en person vilket 
väcker frågor om vem det egentligen är som uttalar sig (Machin & Mayr, 2012, s. 80). 

!29



Genom användandet av organisationen maskeras det vem det egentligen är som avses i 
uttalandet. Vem eller vilka är det egentligen som brister i insikt? Finns problemet på 
ledningsnivå? Är det officerarna som inte vill ha kvinnor i sina förband? Vill soldaterna 
enbart ha manliga kollegor? Gäller den bristande insikten enskilda individer eller är det 
ett strukturellt problem bland majoriteten av de anställda? Avpersonifieringen kan 
därmed vara ett sätt att undvika skuldbeläggande och därmed också vidare ansvar för 
situationen. 

Organisationen brister fortfarande i insikt om varför kvinnor behövs för att utveckla 
den militära förmågan. – Ledare 3 

Machin och Mayr (2012, s. 79) menar att avpersonifiering även kan användas för att ge 
större tyngd åt ett uttalande. Exemplet nedan visar hur avpersonifiering kan förstärka 
effekten av ett påstående. Medan ÖB:s individuella engagemang förstärks genom 
användandet av mig har Försvarsmakten i stället en avpersonifierande effekt. Det senare 
ger större tyngd åt uttalandet och är ett sätt att visa att hela myndigheten står bakom 
som avsändare, inte bara en enda person. 

Det var en tung dag för mig och för Försvarsmakten. – Ledare 2 

Överbefälhavaren tar dock personligt ansvar för att lösa problemet med kränkningar och 
trakasserier, och lägger samma ansvar på alla andra chefer inom Försvarsmakten. 

Personligen kommer jag inte att ge mig förrän vi har nått vårt mål i denna fråga. Det 
ska vara enkelt att berätta och det ska hanteras direkt. – Ledare 4 

Det är därför mitt och alla chefers ansvar att klargöra detta och vidta åtgärder för en 
bättre situation. – Ledare 3 

Machin och Mayr (2012, s. 79) menar således att personifiering och avpersonifiering 
kan användas för att förmedla individens betydelse eller för att ge uttalandet större 
tyngd genom att hänvisa till institutioner. Formuleringarna ovan förmedlar ett personligt 
engagemang och pekar ut personer som direkt ansvariga. Dock skulle det första citatet 
ha fått mer tyngd om det i stället avpersonifierades genom att låta Försvarsmakten som 
organisation vara avsändare, eller om ÖB i stället för att säga personligen skulle ha valt 
att använda ”som överbefälhavare”. Det är trots allt inte personen ÖB som har makt att 
arbeta med frågan om trakasserier, utan institutionen ÖB. 

7.2.3 Kollektivisering och individualisering 

De deltagare som är offer för särskilda händelser representeras uteslutande genom 
kollektivisering, det vill säga som en del av en större grupp. I exemplen nedan 
illustreras detta av orden kamrat och soldat samt genom nationalitetsorden svensk och 
liberiansk. Inga andra individualiserande och särskiljande drag nämns; de skadade och 
omkomna namnges inte, det sägs inte ens vilket förband de tillhörde. 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 
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En svensk soldat skadades, en liberiansk soldat miste livet och många fler sårades. 
– Ledare 3 

Motiven för kollektiviseringen kan vara flera och uppkomna ur goda föresatser. 
Exempelvis kan etiska skäl och respekten för de drabbade och deras närstående 
förhindra individualisering (Flodin, 1999, s. 41). Machin och Mayr (2012, s. 80) menar 
dock att kollektivisering kan ha en avhumaniserande effekt (vilket här i ska förstås som 
att offren blir anonymiserade, inte att de görs omänskliga). Genom att undanhålla 
personliga detaljer om offren distanseras de från läsaren, vilket kan innebära att läsaren 
därmed inte blir lika känslomässigt engagerad som om deltagarna var individualiserade. 
Det skulle således kunna finnas strategiska skäl bakom kollektiviseringen. Eftersom 
målgruppen för texterna i många fall förväntas utsätta sig för samma risker själv kan det 
finnas en poäng i att inte väcka alltför starka känslor hos dem, då sådana känslor skulle 
kunna äventyra målgruppens motivation att delta i liknande övningar och insatser. 

7.2.4 Funktionalisering och nomination 

Citaten som beskriver deltagare som är offer för särskilda händelser kan även analyseras 
utifrån deras funktionalisering. Samtliga deltagare i exemplen nedan beskrivs utifrån 
deras funktion, som kamrater och soldater inom de svenska och liberianska 
försvarsmakterna, och inte utifrån vilka de är som individer. 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

En svensk soldat skadades, en liberiansk soldat miste livet och många fler sårades.  
– Ledare 3 

Effekten av funktionaliseringen är tudelad. Liksom kollektiviseringen har den en 
avhumaniserande inverkan som gör att läsaren distanseras från deltagaren. Samtidigt har 
funktionaliseringen emellertid också en legitimerande effekt (Machin & Mayr, 2012, s. 
81). I synnerhet gäller det för det tredje citatet om FN-insatsen i Mali, där användandet 
av soldat i stället för personliga namn ger händelsen en mer officiell karaktär. Då det 
beskrivs hur deltagarna skadades och dödades under yrkesutövning, det vill säga i 
funktion av vad de gjorde, kan attacken även ses som ett angrepp mot FN och 
demokratin i stort. Angreppet framstår därmed som än allvarligare jämfört med om det i 
stället hade varit beskrivet som riktat mot de enskilda individerna. 

7.2.5 Personliga pronomen 

De representativa strategierna i ÖB:s texter kännetecknas framför allt av ett närmast 
överdrivet användande av personliga pronomen, i synnerhet när det gäller vi och vår. 
Machin och Mayr (2012, s. 84) menar att upprepad användning av dessa pronomen kan 
användas för att öka grupptillhörigheten och få mottagaren att alliera sig med det valda 
budskapet. Förekomsten av vi, vår och oss är således knappast en slump. 

Vår värdegrund är inte bara ord på papper. Tvärtom handlar det om ett sätt att vara 
och hur vi dagligen utför vårt arbete. Respekten för varandra och våra respektive 
roller är grundläggande för att vi ska klara vårt uppdrag. – Ledare 2 
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Det är en del av det som förenar oss och binder oss samman. – Ledare 2 

En skarp påminnelse om de svåra operationsmiljöer många av våra kolleger arbetar i 
– men också varför vi är där. – Ledare 3 

Även jag och du i olika böjningsformer används konsekvent genom texterna. Som 
nämnts tidigare är personliga pronomen ett vanligt sätt att skapa en känsla av jämbördig 
dialog mellan avsändare och mottagare och ge ett mer direkt tilltal (Machin & Mayr, 
2012, s. 46). Jag används även av ÖB för att betona det egna ansvaret samt förmedla 
krav på de anställda. 

Det ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg. – Ledare 1 

Det är därför mitt och alla chefers ansvar att klargöra detta och vidta åtgärder för en 
bättre situation. Men arbetet måste också alltid utgå från dig själv. Jag förväntar mig 
att var och en gör sitt för att arbetsdagen ska präglas av respekt, duglighet och 
civilkurage. – Ledare 3 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 

I det kollektiva vi återfinns dock en inneboende vaghet som gör pronomenet svårfångat. 
Vi kan därför även förmedla osäkerhet om vem det är som egentligen står bakom ett 
visst uttalande (Fairclough, 2003, s. 150; Machin & Mayr, 2012, s. 84). Detta illustreras 
i de tre exemplen nedan.  

Förtroendet för vår organisation har ökat tydligt sedan vi genomförde FM Vind för tre 
år sedan. – Ledare 1 

I internationella insatser har vi välförtjänt gjort oss kända för vår solida värdegrund 
och vikten av att både kvinnor och män verkar i förbanden. Hemma har vi dock ännu 
mycket kvar att göra. – Ledare 3 

Avslutningsvis – vi har nu fått del av den medarbetarundersökning som genomförts 
under året. – Ledare 4 

Vilka var det som genomförde FM Vind för tre år sedan? Det ÖB refererar till är en 
undersökning som genomfördes innan han själv tillträdde sin position, vad innebär det 
för påståendets trovärdighet? Och vilka är det som har mycket kvar att göra på 
hemmaplan – är det Försvarsmaktsledningen som måste styra upp arbetet med 
jämställdhet eller är det i stället personalen ute i verksamheten som ska kavla upp 
ärmarna? Den sista meningen väcker också den frågor om vilka vi är. Är det bara ÖB 
och den högsta ledningen som har fått ta del av medarbetarundersökningen eller har 
samtliga medarbetare fått möjlighet att utvärdera resultaten? 

7.3 Modalitet 

Modalitet behandlar som beskrivs under 5.1.3 Modalitet övertygelsen eller tyngden i ett 
uttalande (Bergström & Boréus, 2012, s. 376; Fairclough, 2003, s. 165). Flera 
uttalanden i texterna är problematiska ur ett modalitetsperspektiv. Exempelvis används 
hedging vid ett flertal tillfällen när ÖB undviker att binda sig vid sitt uttalande genom 
att använda svävande formuleringar. Vaga uttryck som många med mig, ökat tydligt och 
de allra flesta i citatet nedan kan ge intryck av att vara detaljerade, men en närmare 
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läsning visar att de är långt ifrån konkreta. Machin och Mayr (2012, s. 192-193) menar 
att sådana uttryck sänker modaliteten för ett påstående. Vilka siffror är det ÖB refererar 
till när han pratar om många med mig, de allra flesta och ökat tydligt? Mottagaren ges 
ingen möjlighet att bedöma om tolkningen av undersökningen faktiskt stämmer.  

Att många med mig delar stoltheten över att arbeta i Försvarsmakten står klart i årets 
medarbetarundersökning. Förtroendet för vår organisation har ökat tydligt sedan vi 
genomförde FM Vind för tre år sedan. De allra flesta upplever att det närmaste 
ledarskapet är riktigt bra och att arbetslagen fungerar väl. – Ledare 1 

På samma vis sänker efter bästa förmåga modaliteten i det första citatet nedan. Vad 
innebär det? Tillägget villkorar därmed hela påståendet, men gör det också sant oavsett 
resultatet av insatsen. Även om förmågan skulle vara så begränsad att uppgifterna inte 
löstes alls är uttalandet fortfarande riktigt – det var ju i så fall det som var den bästa 
förmågan. Likaså sänker inte bara modaliteten i det sista citatet, då det antyder att 
värdegrunden till viss del faktiskt är just det: ord på papper. 

Afghanistan lever kvar i mångas hjärtan som en fängslande plats där vi löst våra 
uppgifter i en stor koalition efter bästa förmåga. – Ledare 2 

Vår värdegrund är inte bara ord på papper. – Ledare 2 

Det förekommer också att ÖB faller tillbaka till personligt tyckande i stället för att 
presentera objektiva fakta. Att talarens bedömning av situationen används som 
argument för dess riktighet innebär att uttalandet har låg epistemisk modalitet 
(Fairclough, 2003, s. 167, 170; Machin & Mayr, 2012, s. 187). Nedanstående citat ger 
exempel på just detta. Formuleringen jag upplever visar att påståendet enbart bygger på 
ÖB:s subjektiva känsla, det finns inga fakta till stöd för uttalandet. Då citatet följer tätt 
efter en diskussion om sexuella trakasserier inom organisationen kan riktigheten i 
påståendet ifrågasättas; är det verkligen att ha en solid grund? Machin och Mayr (2012, 
s. 188) menar dock att sänkt modalitet ibland kan ha ett annat syfte: Att få talaren att 
framstå som uppriktig. 

Jag upplever att vi har en solid grund att bygga på. – Ledare 4 

Som nämnts tidigare är ÖB försiktig när det gäller att uttrycka sin egen auktoritet. 
Deontisk modalitet innefattar talarens makt att influera andra och uttrycks genom  
formuleringar såsom ”du ska”, ”du borde”, ”jag anser att du borde” (Fairclough, 2003, 
s. 168, 170; Machin & Mayr, 2012, s. 187, 190). I exemplen nedan är den deontiska 
modaliteten låg. Formuleringen förväntar mig används vid ett par tillfällen, till synes 
som ett sätt att förmedla makt. Emellertid uttrycker ÖB snarare vad han tycker ska 
hända, i motsats till att som överbefälhavare kräva att det ska hända. Genom att 
använda förväntar mig lägger ÖB i stället snarast i från sig ansvaret på medarbetarna, 
det är upp till dem att möta hans förväntningar. Skillnaden blir tydlig om förväntar mig i 
stället byts ut mot ”kräver”, vilket skulle ge högre modalitet och därmed förmedla ett 
större maktanspråk. 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 
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Jag förväntar mig att var och en gör sitt för att arbetsdagen ska präglas av respekt, 
duglighet och civilkurage. – Ledare 3 

Ibland ger ÖB dock uttryck för hög deontisk modalitet, när han tydligt instruerar 
medarbetarna hur de ska känna och agera. Detta kommer till uttryck i de två första 
citaten genom användandet av ska och måste. Det tredje exemplet uttrycker i stället hög 
dynamisk modalitet, det vill säga ett önskat läge i framtiden (Machin & Mayr, 2012,  
s. 187). Även här höjer ska modaliteten. 

För det ska vi vara stolta. – Ledare 2 

Men arbetet måste också alltid utgå från dig själv. – Ledare 3 

Det ska vara enkelt att berätta och det ska hanteras direkt. – Ledare 4 

Modalitet kan också användas för att motivera medarbetarna och övertyga dem om att 
deras säkerhet står i fokus för ÖB och Försvarsmakten. Det är framför allt aktuellt vid 
särskilda händelser. I det första exemplet nedan konstateras att det värsta visserligen 
kan hända, men formuleringen gör att detta ändå inte framstår som speciellt troligt. Här 
används således låg modalitet för att tona ner riskerna med militäryrket. 

Insikten om att det värsta kan hända är en del av vår vardag. – Ledare 2 

Personalens säkerhet står alltid högt på agendan – inte minst när riksdagen i juni fattar 
förnyade beslut om operationerna i Mali, Irak och utanför Somalias kust. – Ledare 3 

Hög modalitet innebär att avsändaren med stor säkerhet uttalar sig om nutiden och 
framtiden (Fairclough, 2003, s. 170-171). I det andra citatet är modaliteten därmed hög, 
genom användandet av alltid och genom ÖB:s säkerhet inför riksdagens framtida beslut. 
Uttalandet relaterar till attacken mot FN-campen i Mali och syftar möjligen till att gjuta 
mod hos medarbetarna och förhindra att rädsla uppstår. På så sätt kan ÖB avsluta 
stycket på ett lugnande sätt. Båda dessa uttalanden beskriver sannolikheten att något ska 
hända och är således exempel på dynamisk modalitet (Machin & Mayr, 2012, s. 187). 

7.4 Transitivitet och verbprocesser 

Vid en transitivitetsanalys studeras vem som gör vad mot vem och hur de gör det genom 
att granska de valda verben och verbformerna (Machin & Mayr, 2012, s. 104-105). En 
mer detaljerad beskrivning finns i kapitel 5.1.4 Transitivitet och verbprocesser. 

7.4.1 Aktiv och passiv verbform 

Transitiviteten i texterna beskrivs övervägande med hjälp av aktiva verb. Machin och 
Mayr (2012, s. 104) menar att aktiva verb talar om vilka deltagare som har makt att 
agera och således vilka som spelar den viktigaste rollen i en text. I texterna är 
Försvarsmakten som organisation, Försvarsmaktens medarbetare eller ÖB själv agenter: 
organisationen, vi, jag. Ibland är det dock högst oklart vem agenten egentligen är i 
texterna, som i de två sista citaten nedan: många med mig, de allra flesta. 
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Organisationen brister fortfarande i insikt om varför kvinnor behövs för att utveckla 
den militära förmågan. – Ledare 3 

Riskerna är alltid närvarande i vår verksamhet och vi arbetar ständigt för att olyckor 
inte ska kunna ske. – Ledare 2 

Jag upplever att vi har en solid grund att bygga på. – Ledare 4 

Att många med mig delar stoltheten över att arbeta i Försvarsmakten står klart i årets 
medarbetarundersökning. – Ledare 1 

De allra flesta upplever att det närmaste ledarskapet är riktigt bra och att arbetslagen 
fungerar väl.  – Ledare 1 

Omständigheterna ges däremot relativt liten betydelse och används mest för att 
specificera var eller när någonting har ägt rum: under övningen Vintersol, i början av 
maj, i Mali, under året, i Försvarsmakten.  

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

I början av maj utsattes FN-campen i Mali för en granatattack. – Ledare 3 

Var och en av er bidrar till Sveriges militära förmåga och jag är stolt över det 
ansvarstagande och den arbetsglädje jag mött under året. – Ledare 4  

Jag har gjort min inställning fullständigt klar: I Försvarsmakten råder nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och alla former av kränkande särbehandling. – Ledare 4 

Passiva verb förmedlar att deltagarna inte har makt att agera (Machin & Mayr, 2012,  
s. 104-105). Passiv verbform förekommer när ÖB förefaller vilja betona att 
Försvarsmakten och medarbetarna är oskyldiga offer för någon annans ogärning: de 
utsattes och skadades. I dessa situationer har Försvarsmaktens medarbetare följaktligen 
inte makt att agera. Agenten i exemplen nedan, det vill säga den som ligger bakom 
attacken, är dock dold för läsaren. En möjlig anledning till det kan vara att ÖB inte vill 
rikta uppmärksamhet mot angriparen och riskera att sprida rädsla bland målgruppen. 

I början av maj utsattes FN-campen i Mali för en granatattack. – Ledare 3 

En svensk soldat skadades, en liberiansk soldat miste livet och många fler sårades.  
– Ledare 3 

Ytterligare ett exempel på när passiv verbform med dold agent används, men möjligen 
med ett annat syfte, är när regeringens utredning om Afghanistaninsatsen presenterades 
2017. Machin och Mayr (2012, s. 105) menar att dold agent kan användas för att få 
företeelser att hamna i bakgrunden. Effekten av den dolda agenten i exemplet nedan blir 
att utredningen ges en mindre framträdande roll än om meningen hade varit skriven i 
aktiv form. I exemplet nedan avslöjas inga detaljer om Afghanistanutredningen, inte ens 
vem som ligger bakom den. Möjligen är det ett medvetet val för att minska de negativa 
effekterna av en relativt kritisk rapport.  5

 SOU 2017:16 som ÖB refererar till här kritiserade resultatet av den svenska insatsen och 5

konstaterade att insatsen inte hade bidragit till hållbar säkerhet i Afghanistan. Utredningen 
uppmärksammades i medierna, se exempelvis Aftonbladet 2 mars 2017:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OKE6A/kritik-mot-sveriges-insats-i-afghanistan
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Till slut vill jag nämna utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan som 
nyligen presenterades. – Ledare 2 

Döden är däremot ingenting som bara passivt drabbar deltagarna. Det är således ingen 
som dödas, varken i strid eller genom olyckshändelse. De medarbetare som har 
omkommit ges i stället en aktiv roll i händelseförloppet, de har stupat vilket påvisar 
handlingskraft och mod. Värt att notera i samma citat är dock att de skadade soldaterna 
tvärtom ges en passiv roll, här är det en annan agent än de själva som ligger bakom 
skadorna och de är följaktligen oskyldiga offer. 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

I det andra exemplet ges i stället Försvarsmakten rollen som aktiv agent, det är 
Försvarsmakten som förlorade en medarbetare. Innebörden blir därmed annorlunda än 
om medarbetaren hade ”dött” eller ”dödats”, nu är det Försvarsmakten som har 
huvudrollen och fokus flyttas därmed från offret. 

7.4.2 Verbprocesser 

Texterna består övervägande av materiella och mentala verbprocesser. Dessa är också de 
vanligaste typerna av verbprocesser (Halliday, 2004, s. 171). Nedan följer exempel på 
materiella verbprocesser, det vill säga aktiva handlingar med materiella konsekvenser 
(Halliday, 2004, s. 179). Samtliga fem meningar nedan illustrerar en handling som 
resulterar i någon form av förändring jämfört med utgångsläget: organisationen 
försvagas, en kamrat förlorades, soldater har stupat och skadades och FN-campen 
utsattes. Materiella handlingar utförs alltid av en agent, någon som gör något antingen 
mot sig själv eller någon annan, men agenten kan som i de två sista exemplen vara dold 
med hjälp av passiv verbform: skadades och utsattes. Skillnaden mellan aktiv och 
passiv verbform beskriver vem som är utförare respektive mottagare av handlingen, 
men avslöjar också vem som är huvudpersonen i satsen (Halliday, 2004, s. 181-182). I 
citat 4 och 5 nedan är det fortfarande militärerna som är i fokus, trots att det är någon 
annan som utför handlingarna som beskrivs. På så sätt är det möjligt för ÖB att styra 
mottagarens blickfång till det som är viktigt för organisationen: Försvarsmakten. 

Utan personal som känner både trygghet och stolthet försvagas vi som organisation.  
– Ledare 1 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

Sju av våra kamrater har stupat och tolv har skadats allvarligt. – Ledare 2  

En svensk soldat skadades, en liberiansk soldat miste livet och många fler sårades.  
– Ledare 3 

I början av maj utsattes FN-campen i Mali för en granatattack. – Ledare 3  

Machin och Mayr (2012, s. 107) menar att mentala verbprocesser kan få deltagarna att 
förefalla upptagna, trots att deras handlingar inte leder till några materiella 
konsekvenser. Den mentala verbprocessen kan också förmedla passivitet. I en 
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organisation som så tydligt präglas av handlingskraft och aktivitet kan den stora 
mängden mentala verbprocesser därför möjligen förvåna. Mentala verbprocesser 
involverar som nämnts tidigare enbart den inre världen; de förmedlar tankar, känslor 
och upplevelser samt fokuserar på förändringar som äger rum inom medvetandet i 
stället för i den yttre världen (Halliday, 2004, s. 197). I texterna kännetecknas de 
mentala verbprocesserna framför allt av att ÖB tycker eller känner något: Han förväntar 
sig, bekymrar sig, ser och upplever olika saker. Mentala verbprocesser används också 
för att beskriva medarbetarnas inre tillstånd. Konsekvenserna av dessa tankar och 
känslor framkommer dock inte. 

Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 

Det här bekymrar mig. – Ledare 3 

Det ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg. – Ledare 1 

Jag upplever att vi har en solid grund att bygga på. – Ledare 4 

De allra flesta upplever att det närmaste ledarskapet är riktigt bra och att arbetslagen 
fungerar väl. – Ledare 1  

Det är oacceptabelt att så många av våra kolleger – sex procent i snitt, hela elva 
procent av kvinnorna – känner sig illa behandlade. – Ledare 1 

Det förekommer också några existentiella verbprocesser. Denna typ av verbprocess 
fastställer helt enkelt saker och tings tillstånd (Halliday, 2004, s. 256). I exemplen nedan 
är det förutsättningarna för militäryrket och militärverksamheten som fastslås. 

Den militära professionen är på så sätt unik. – Ledare 2   

Jag har gjort min inställning fullständigt klar: I Försvarsmakten råder nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och alla former av kränkande särbehandling. – Ledare 4 

ÖB riktar sig sällan direkt till mottagarna genom uppmaningar via verbala 
verbprocesser. Exempel på sådana verbprocesser är ”att säga” och dess synonymer 
(Halliday, 2004, s. 252). Undantaget återfinns nedan, där ÖB uppmanar deltagarna att 
agera på ett särskilt vis. 

Jag uppmanar dig att ta del av dessa upplevelser och reflektera över hur just du kan 
bidra i ditt arbetslag och i er vardag till en bra och trygg arbetsmiljö för alla.  
– Ledare 4 

Noterbart är dock att det som ska utföras är en mental verbprocess, att reflektera, och 
ingen aktiv handling. Återigen saknas följaktligen konsekvensen av denna handling. 

7.5 Retoriska figurer 

Retoriska figurer kan användas för att påverka mottagaren på olika sätt samt för att 
förenkla ett komplext fenomen (Machin & Mayr, 2012, s. 185). Det förklaras ytterligare 
under 5.1.5 Retoriska figurer. Metaforen är den dominerande retoriska figuren i ÖB:s 
texter. Exempelvis diskuteras medgångar och motgångar i termer av växlande vindar, 
vilket kan göras för att illustrera något som är tungt och svårt och som inte går att 
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påverka med egen kraft. Vädermetaforen kan också användas för att visa att företeelsen 
kan vara på obestämd tid (Boréus & Bergström, 2012, s. 265; Machin & Mayr, 2012,  
s. 168). Citatet nedan visar således att Försvarsmakten påverkas av yttre omständigheter 
som myndigheten inte själv kan rå för och att medarbetarna därför måste vara beredda 
på såväl positiva som negativa förändringar. 

Vi behöver engagerade medarbetare för att utveckla vår verksamhet, i med- och i 
motvind. – Ledare 1 

Det abstrakta begreppet moral överförs med metaforens hjälp till instrumentet kompass, 
ett välbekant verktyg för militären som används för att orientera sig i rätt riktning. 
Machin och Mayr (2012, s. 166) menar att resemetaforen är vanlig och att den ofta 
används för att referera till relationer. Kompassen blir i nedanstående citat dock ett sätt 
att visa att Försvarsmaktens medarbetare bör färdas i en och samma riktning. 
Formuleringen rör sig dock fortfarande på den abstrakta skalan: Vad betyder egentligen 
en stark inre kompass? I vilken riktning pekar den? Och hur ska Försvarsmakten 
säkerställa att alla tar ut samma riktning? Bestämningen stark antyder dock att 
ovanstående inte anses vara ett problem, i Försvarsmakten visar all kompasser 
automatiskt samma riktning. 

Vår profession vilar på ett gott ledarskap och en stark inre kompass hos varje individ. 
– Ledare 1 

Försvarsmakten liknas även vid ett bygge, vilket också det är en mycket vanlig metafor. 
Byggnadsmetaforen kan användas för att visa att viljan och möjligheten till framsteg 
finns, samt för att betona vikten av kollektiv ansträngning för att uppnå dessa framsteg. 
Samtidigt ger den talaren möjlighet att undkomma att specificera exakt vad det är den 
avser göra (Machin & Mayr, 2012, s. 167-169). I exemplet nedan uttrycker ÖB 
följaktligen att det finns möjligheter till förbättring av Försvarsmaktens verksamhet, 
men inte hur dessa förbättringar ska göras samt vad slutresultatet ska bli. 

Jag upplever att vi har en solid grund att bygga på. – Ledare 4 

Metaforer kan även användas för att dölja vad det egentligen är som har hänt (Machin & 
Mayr, 2012, s. 167). Som nämnts tidigare nämns aldrig ordet ”död”, i stället används 
metaforerna förlora och mista livet. Med ett mer poetiskt språk blir döden något 
abstrakt; den kamoufleras till att låta mindre hård och oåterkallelig. Även granatattacken 
omskrivs och reduceras till en skarp påminnelse, vilket döljer allvaret i den. 

Trots det förlorade vi en kamrat under övningen Vintersol. – Ledare 2 

En svensk soldat skadades, en liberiansk soldat miste livet och många fler sårades. En 
skarp påminnelse om de svåra operationsmiljöer många av våra kolleger arbetar i – 
men också varför vi är där. – Ledare 3 

Diskussionerna om kränkningar och trakasserier illustreras med begreppet signal, vilket 
för tankarna till alarm och varningsklockor. Ordvalet ger intrycket att något är på väg att 
hända, inte att det faktiskt redan har hänt. Strålkastarljuset i det andra exemplet ersätter 
i sin tur koncept som uppmärksamhet eller diskussion, vilket för tankarna till scenens 
och dramatikens värld och därmed också bort från verkligheten. 
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Jag förväntar mig därför att alla tar denna signal på allvar och fortsätter att arbeta mot 
diskriminering och kränkningar. – Ledare 1 

Under hösten har strålkastarljuset riktats mot förekomsten av sexuella trakasserier i 
vårt samhälle. – Ledare 4 

En metonym förekommer också i texterna, vilket innebär att en företeelse har ersatts 
med något som är nära relaterat till den (Boréus & Bergström, 2012, s. 265). I exemplet 
nedan får landet Afghanistan representera hela den militära insatsen. 

Afghanistan lever kvar i mångas hjärtan som en fängslande plats där vi löst våra 
uppgifter i en stor koalition efter bästa förmåga. – Ledare 2 

Metonymer kan liksom metaforer användas för att maskera exakt vad det är som har ägt 
rum och vilka det är som bär ansvaret för det inträffade (Machin & Mayr, 2012, s. 171). 
Exemplet ovan skulle kunna ses som att ÖB undviker att kommentera exakt vad det är 
som lever kvar i minnet hos de inblandade, nämligen den militära insatsen. 

8. Diskussion 

Här repeteras studiens syfte och därefter diskuteras svaren på forskningsfrågorna i tur 
och ordning under rubrikerna 8.1 - 8.3. Därefter diskuteras diskursen i relation till 
Försvarsmaktens strategiska målsättning samt i relation till kriskommunikationens 
typologier och rekommendationer. Kapitlet avslutas med studiens begränsningar samt 
förslag till framtida forskning.  

Syftet med studien är att undersöka hur strategisk kommunikation används internt inom 
Försvarsmakten för att uppnå organisationens övergripande målsättning. Studiens syfte 
ska uppnås genom en analys av underliggande värderingar i ÖB:s ledare i Försvarets 
forum i samband med krissituationer som särskilt berör medarbetarna. 

Tre forskningsfrågor ställdes i inledningen av denna uppsats: 
F1: Vilka underliggande organisatoriska värderingar framkommer genom språket och 
hur förmedlas ÖB:s hierarkiska makt över medarbetarna? 
F2: Hur används språket med intentionen att höja moralen hos de anställda vid 
krissituationer? 
F3: Framkommer oväntade luckor i diskursen, exempelvis frånvaro av aktiviteter, 
deltagare eller element som rimligen borde återfinnas i texterna? 

8.1 Forskningsfråga 1: Underliggande organisatoriska värderingar 

Den synbart viktigaste värderingen som framkommer i diskursen är jämbördighet 
mellan de anställda, vilket även gäller för dem som befinner sig högst upp i hierarkin. 
Det kommer till uttryck genom att ÖB använder språkliga medel för att framstå som 
jämlik övriga medarbetare inom Försvarsmakten. Detta framkommer genom en närmast 
överdriven användning av personliga pronomen som vi, jag och dig. Sådana pronomen 
skapar enligt Machin och Mayr (2012, s. 46) känslan av dialog. Så sker följaktligen trots 
att ledarna i sig är ett mycket tydligt exempel på envägskommunikation. Enligt Machin 
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och Mayr (2012, s. 84) är tilltalsformen vi också ett sätt att signalera grupptillhörighet. 
Överbefälhavaren framstår således som mån om att visa att också han är en del av 
kollektivet, vilket skulle kunna ha en motiverande effekt på medarbetarna. Att strategisk 
kommunikation kan användas för att leda till förbättrade prestationer har såväl Hume 
och Leonard (2014, s. 294-295) som Omilion-Hodges och Baker (2014, s. 438) visat. 
Det personliga tilltalet kan därmed vara ett framgångsrikt medel för att öka 
medarbetarnas engagemang. Men (2014, s. 278) menar vidare att framgångsrik 
internkommunikation till stor del beror på huruvida ledarna bryr sig om de anställdas 
välmående. Det direkta tilltalet placerar ÖB närmare medarbetarna och ger intrycket av 
en mer personlig relation än vad ett mer formellt och distanserat språk hade gjort. 

Tillfällena där ÖB hävdar sin auktoritet och förmedlar sin makt över mottagarna är 
däremot lätträknade. Överbefälhavaren ger aldrig direkta order i sina ledare; han 
förväntar sig i stället för ”kräver” förändring av ojämställda attityder (Ledare 1 och 3) 
och uppmanar i stället för ”beordrar” medarbetarna att ta till sig berättelser om 
kränkande behandling (Ledare 4). Frånvaron av hierarkier och maktanspråk känns också 
igen från min tidigare studie om Försvarsmaktens representationen av militäryrket på 
Instagram (Ågren, 2018). Det här är intressant då diskursen uttrycker en diskrepans mot 
Försvarsmaktens hierarkiska organisation; i själva verket baseras hela verksamheten på 
hierarkier och maktutövning (Försvarsmakten, 2016b, s. 69). Det tycks följaktligen 
handla om en medveten strategi att inte kommunicera de delar av 
Försvarsmaktskulturen som kan antas vara problematiska för en utomstående: 

Den kultur, fostran, språkbruk och traditioner som verksamheten för med sig kan 
framstå som en främmande del av samhället. Försvarsmaktens kommunikation ska 
skapa förutsättningar för att bibehålla och förstärka de positiva sidorna av denna 
kultur samtidigt som kommunikationen ska vara ett instrument att genomföra 
nödvändiga förändringar (Försvarsmakten, 2011, s. 2).  

Garcia (1991, s. 30) menar att militär strategisk kommunikation helst bör komma ifrån 
de allra högsta ledarna, särskilt när det handlar om komplicerade eller kontroversiella 
processer. Överbefälhavarens texter är exempel på just det, där styrande värderingar 
kommuniceras från den absolut högsta organisatoriska nivån med syftet att uppnå 
övergripande mål. Därför är det intressant att så lite görs för att markera avsändarens 
hierarkiska position, och att de underliggande värderingarna i stället handlar om 
jämlikhet och grupptillhörighet. Det kan emellertid finnas flera förklaringar till varför så 
är fallet. Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 25) anser att ledarnas roll vid en 
krissituation inte bara innefattar att ta beslut, utan också om att skapa mening och 
förståelse bland medarbetarna. Att ÖB undviker mer auktoritära uttryckssätt skulle 
således kunna vara en del av krishanteringen, med syftet att öka medarbetarnas 
förståelse för det inträffade. En annan förklaring skulle kunna vara att det auktoritära 
ledarskapet strider mot traditionella svenska värderingar, vilka är mer inriktade på 
konsensus (Daun, 1998, s. 92-102). Faircloughs (2010, s. 61) resonemang om hegemoni 
kan ge en tredje förklaring. Enligt honom handlar hegemoni mer om att vinna de 
underordnades samtycke genom eftergifter och ideologiska metoder än genom 
dominans. Enligt detta synsätt är det följaktligen klokare att vara mer inkännande än 
auktoritär i sitt ledarskap för att höja medarbetarnas moral. 
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8.2 Forskningsfråga 2: Språkets betydelse för moralen 

Som nämns i stycket ovan kan ÖB:s ansträngningar att visa sig som en del av 
kollektivet vara ett medel för att höja moralen bland de anställda, men det är inte det 
enda sättet som språket används på för att uppnå detta syfte. I de analyserade texterna 
gör ÖB frekvent språkmässiga val som kan ses som försök att höja statusen på 
militäryrket, såsom att konsekvent använda ordet profession i stället för ”yrke” och att 
betona det unika med arbetet. Ansträngningar för att stärka medarbetarnas moral görs 
också genom formuleringar som ”stoltheten över att arbeta i Försvarsmakten” och att 
vara ”på rätt väg” (Ledare 1). Det här sättet att kommunicera följer Försvarsmaktens 
riktlinjer för intern och extern kommunikation (Försvarsmakten, 2011), i vilka det 
uttryckligen står att organisationens kommunikation alltid ska ”präglas av stolthet över 
det vi är och gör” (s. 2). Även i Direktiv för Försvarsmaktens kommunikation 
2018-2020 (Försvarsmakten, 2018a, s. 3) betonas att cheferna genom att stärka den 
interna stoltheten och förtroendet också kan stärka medarbetarnas delaktighet och 
engagemang. När formuleringar som ”jag är stolt över det ansvarstagande och den 
arbetsglädje jag mött under året. Ni ska vara stolta över era insatser och över att tillhöra 
Försvarsmakten!” (Ledare 4) följer direkt efter ett mycket allvarsamt stycke om 
förekomsten av sexuella trakasserier inom Försvarsmakten blir resultatet av 
kommunikationen emellertid något motsägelsefullt. 

Maltby (2012, s. 258, 266) menar att hög moral bland de anställda är en nödvändig 
komponent för att uppnå grundläggande organisatoriska mål. Vikten av att 
kommunicera på ett sätt som stärker moralen är därför lika nödvändig. Vidare visar 
Omilion-Hodges och Baker (2014, s. 438) att noga kontrollerad internkommunikation 
kan leda till att medarbetarna blir positiva ambassadörer för organisationen även utanför 
arbetet, vilket är ännu en anledning för organisationen att försöka motivera 
medarbetarna och stärka deras moral. Överbefälhavarens strävan att höja medarbetarnas 
moral blir dock något av en balansgång där han samtidigt måste kommunicera riskerna 
med arbetet för att skapa medvetenhet om dessa bland medarbetarna. Såväl Falkheimer, 
Heide och Larsson (2009, s. 24) som Liwång (2017, s. 33) menar att riskkommunikation 
utgör en vital del av kommunikationsarbetet för en organisation som Försvarsmakten. I 
diskursen förefaller det dock finnas en önskan om att denna riskkommunikation inte ska 
ske på bekostnad av medarbetarnas motivation. Risker adresseras i stället genom 
formuleringar med låg modalitet, som ”det värsta kan hända” (Ledare 2), och lugnande 
försäkringar som ”vi arbetar ständigt för att olyckor inte ska kunna ske” (Ledare 2) och 
”[p]ersonalens säkerhet står alltid högt på agendan” (Ledare 3). 

8.3 Forskningsfråga 3: Frånvarande element i diskursen 

Ett av de teman som framträder tydligast i de analyserade texterna är ansträngningen att 
tona ner eller helt undvika att uttryckligen benämna problematiska företeelser. 
Tendensen framkommer både när det gäller särskilda händelser och interna svårigheter. 
I den förstnämnda kategorin blir undvikandet synligt genom att döden aldrig nämns 
med det faktiska ordet, trots att två av texterna behandlar medarbetare som faktiskt har 
dött under sin tjänsteutövning. I stället används synonymer som ger mer abstrakta 
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konnotationer, som förlora, mista livet och det värsta. När ett mer konkret uttryck 
används väljs i stället stupa, vilket i alla fall i militärvärlden kan sägas ha mer positiva 
konnotationer då det antyder en ärofylld och meningsfull död – en död med ett högre 
syfte. Det andra exemplet på undvikande inom temat särskilda händelser är att de 
drabbade medarbetarna konsekvent avhumaniseras genom att de presenteras i deras 
funktion och som en del av ett kollektiv. Det kan som sagt bero på att Försvarsmakten 
vill skydda offrens och deras närståendes privatliv, vilket Flodin (1999, s. 41) menar är 
en vanlig strategi vid liknande situationer. Det skulle dock också kunna vara en strategi 
för att hålla tragedierna på avstånd från övriga medarbetare; Machin och Mayr (2012,  
s. 80) menar att kollektivisering och funktionalisering ibland medvetet används för att 
avhumanisera deltagare och hålla dem på avstånd från mottagaren. Den använda 
försvarsstrategin kan här klassificeras som bortförklaring genom att hänvisa till 
olyckshändelse (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 98-99; Vigsø, 2016, s. 43). 
Formuleringar som ”[r]iskerna är alltid närvarande” och ”[i]nsikten om att det värsta 
kan hända” (Ledare 2) visar att ÖB inte anser att Försvarsmakten har någon skuld i 
soldatens död, olyckor som den under övningen Vintersol beror i stället på force 
majeure och är sådant som kan hända i den verksamheten som bedrivs.  Försvars-6

strategin fungerar därmed som ett sätt att rentvå Försvarsmaktens anseende och visa 
medarbetarna att deras säkerhet inte är hotad på grund av bristfälligt agerande.  

De interna svårigheterna, som framför allt berör kvinnliga medarbetare, tonas ner 
genom att ÖB använder formuleringar som känslor, upplevelser och berättelser och 
därmed ger konnotationer till subjektiva erfarenheter. Överbefälhavaren kan därmed 
”komma undan” genom att lyfta händelserna till ytan men samtidigt få det att låta som 
att det handlar om ett individuellt problem och inte ett strukturellt problem för hela 
organisationen. Överbefälhavaren är visserligen tydlig med att trakasserier och 
kränkningar uppges förekomma enligt medarbetarna och att detta inte är acceptabelt 
inom Försvarsmakten. Vad exakt som ska göras för att förhindra dem och vem det 
egentligen är som har ansvaret är emellertid oklart. Dessutom används formuleringar 
som ”solid grund att bygga på” och ”bekräftar våra styrkor” (Ledare 4) i anslutning till 
kritiken, vilket tar udden av den negativa tonen och visar att det också finns många 
fördelar med Försvarsmakten. Försvarsstrategin i det här fallet kan således ses som ett 
mellanting mellan tillrättaläggande genom att vilja utreda fel och att tona ner händelsen 
genom förstärkning av organisationens positiva sidor (Falkheimer, Heide & Larsson, 
2009, s. 98-100; Vigsø, 2016, s. 43). I Direktiv för Försvarsmaktens kommunikation 
2018-2020 (Försvarsmakten, 2018a, s. 4) framkommer att rekryteringen av kvinnor i 
syfte att öka jämställdheten inom organisationen ska vara ett prioriterat område. Med 
det i åtanke är ovanstående en förståelig försvarsstrategi, då fullständig öppenhet om 
förekomsten av trakasserier och kränkningar skulle kunna motverka det målet. Deverell 
och Wagnsson (2016, s. 615) problematiserar dock att marknadsidealet kan medföra att 
diskrepansen mellan idealbilden och verkligheten kan bli alltför stor. Risken i det här 
fallet är således att taktiken att undvika att beskriva problematiska företeelser kan bli 
kontraproduktiv. 

 Försvarsmaktens egen utredning av olyckan friade också de ansvariga befälen från ansvar, 6

men resulterade i 20 rekommendationer för hur säkerheten kan förbättras (TT, 2018).
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Den undvikande taktiken skulle således kunna vara ett resultat av det marknadsideal 
som Deverell et al. (2015, s. 389-390) menar råder inom Försvarsmakten. Myndigheten 
har framför allt under det senaste årtiondet hamnat i en position där det är nödvändigt 
att arbeta strategiskt för att bygga upp rykte och image, och då passar det dåligt att 
samtidigt kommunicera i klartext om död och sexuella trakasserier. I min tidigare 
uppsats framkom samma fenomen, fast då när det gällde representationen av krig, strid, 
våld, vapen och försvar (Ågren, 2018). Å andra sidan menar Kim (2018, s. 466) att 
organisationer kan tjäna på transparens vid krissituationer, då det kan öka förståelsen 
bland medarbetarna och få dem att kommunicera positivt om organisationen. 
Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 23) anser att information om vad som har hänt, 
vad organisationen har vidtagit för åtgärder och vad mottagaren av informationen 
förväntas göra är viktiga beståndsdelar för en lyckad kriskommunikation. I både fallen 
med särskilda händelser och interna svårigheter saknas det information om vad exakt 
det är som har hänt, vilka åtgärder som har tagits och kommer att tas samt vad alla ska 
göra för att förhindra vidare problem. Den enda konkreta åtgärd ÖB uppmanar 
medarbetarna att utföra är att ”reflektera över hur just du kan bidra” (Ledare 4). 

8.4 Strategisk kommunikation för att uppnå organisationsmål 

Strategisk kommunikation handlar som bekant om att uppnå övergripande 
organisationsmål med hjälp av medvetna kommunikationsinsatser (Falkheimer & 
Heide, 2014b, s. 86). För att dessa mål ska kunna uppfyllas till fullo betonar forskare 
vikten av att även internkommunikationen styrs av ett strategiskt tänkande (Falkheimer 
& Heide, 2014a; Hume & Leonard, 2014; Men, 2014; Omilion-Hodges & Baker, 2014). 
Det övergripande målet för Försvarsmaktens verksamhet är att bidra till Sveriges 
säkerhet (Försvarsmakten, u.å.-d). I Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern 
kommunikation står att kommunikation är ett av de medel som ska användas för att 
uppnå det målet (Försvarsmakten, 2011, s. 4). Att ÖB:s texter präglas av riktlinjerna för 
den strategiska kommunikationen är tydligt; Försvarsmakten förefaller således ha 
anammat strategisk kommunikation som ett medel för att nå övergripande mål även i 
praktiken. I diskursen framkommer flera av de element som betonas i de olika 
styrdokumenten. Exempelvis kommuniceras det återkommande om stolthet och ansvar, 
medan vikten av delaktighet och engagemang förmedlas genom ett konsekvent 
användande av det inkluderande vi. Valet av kommunikationskanal återspeglar dock en 
transmissionssyn på kommunikation, enligt vilken informationen ses som något som 
överförs från sändare till mottagare (Larsson, 2014, s. 14). Kim (2018, s. 465) menar att 
tvåvägskommunikation är mest effektiv för att skapa engagemang och förståelse hos 
medarbetarna; skriftliga ledare i en personaltidning är därmed möjligen inte det bästa 
sättet att kommunicera vid krissituationer. Användandet av personaltidningar som 
kommunikationskanal vid krishantering är dock inte helt ovanligt i offentliga 
organisationer, menar Johansen, Aggerholm och Frandsen (2012, s. 278). Det bör dock 
tilläggas här att jag inte har kännedom om vilka övriga kommunikationsinsatser som har 
gjorts i samband med dessa krissituationer, det kan naturligtvis vara så att även 
tvåvägskommunikation har tillämpats. Det är därför möjligt att min tolkning av att 
Försvarsmakten har en transmissionssyn på kommunikation är alltför kategorisk. 
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Med stöd i Falkheimer, Heide och Larssons (2009, s. 19-20) typologiseringar kan 
kriserna som analyseras i materialet kategoriseras som framkallade av människan, samt 
som teknologiska kriser när det gäller temat särskilda händelser och som sociala kriser 
när det gäller interna svårigheter. Vidare kan de särskilda händelserna kategoriseras som 
the fast burning crisis, något som händer plötsligt och slutar snabbt. De interna 
svårigheterna har i stället mer karaktären av the slow-burning crisis, en kris som kryper 
fram under lång tid för att sedan blekna bort. Att det är två mycket olika former av 
kriser som analyseras i denna uppsats nämns redan i 4.2 Kriskommunikation, och att 
studien sammanför dessa två teman och analyserar dem utifrån samma premisser är 
möjligen en brist i forskningsdesignen. I det första fallet särskilda händelser blir den 
yttersta konsekvensen att människor dör, i det andra fallet är konsekvenserna av mer 
psykologisk art (även om följderna av trakasserier på arbetsplatsen naturligtvis inte ska 
förminskas). Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 19) menar att teknologiska kriser 
– vilka omfattar olyckor och haverier – medför en tydligare ansvarsdimension än övriga 
kristyper. Det skulle kunna förklara att ÖB i dessa fall hänvisar till omständigheter 
utanför Försvarsmaktens kontroll, men samtidigt betonar att organisationen arbetar för 
att undvika liknande olyckor i framtiden.  

Även tidpunkten för kommunikationen kan spela in på ÖB:s respons till de två olika 
kriserna. Överbefälhavaren uttalar sig i följdfasen av de särskilda händelserna, då det 
handlar om att återgå till den normala verksamheten samt att lära sig av fallen. När det 
gäller temat interna svårigheter sker kommunikationen i ett mellanting mellan akutfasen 
och följdfasen. Det beror på att krisen med trakasserier och kränkningar har ett mycket 
längre händelseförlopp jämfört med den andra kristypen, utan någon tydlig början och 
slut. Faserna att hantera problemen som krisen medför samt att läka såren av den går 
därför in i varandra (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 20-21). Det finns trots detta 
likheter i krishanteringen av de två temana. I båda krisfallen betonar ÖB vikten av att 
arbeta vidare för att förbättra verksamheten och att dra lärdomar av de inträffade 
händelserna. Han ger dock inga konkreta förslag på hur liknande kriser ska undvikas i 
framtiden. Vad som faktiskt görs i akutfasen för att hantera de interna svårigheterna 
framkommer inte heller av ÖB:s texter. Möjligen kan bristerna förklaras genom att 
överföra forskningsresultaten från Johansens, Aggerholms och Frandsens (2012,  
s. 278) studie, enligt vilken offentliga verksamheter är sämre på intern krishantering än 
på extern dito. 

Försvarsmakten stämmer bäst in på den typorganisation som kännetecknas av ett 
centraliserat ledarskap och hierarkier, i vilken kommunikation styrs via riktlinjer och 
standardisering. En sådan organisation brukar traditionellt vara mer fokuserad på 
ryktesorienterad kommunikation (Olsson, 2014, s. 121). Överbefälhavarens texter 
överensstämmer också bäst med den strategiskt ryktesorienterade kommunikationen. 
Det handlar således om klassisk kriskommunikation, med målet att återupprätta 
organisationens rykte genom att framhålla de positiva sidorna och samtidigt visa att 
organisationen är villig till bot och bättring. Det finns dock även drag av den strategiskt 
resiliensorienterade kommunikationen; den kollektiva tillhörigheten används 
genomgående för att uppnå förtroende, delaktighet och engagemang bland medarbetarna 
(Olsson, 2014, s. 120). Trots det unika i verksamhetens natur förefaller Försvarsmaktens 
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kriskommunikation att döma av ovan nämnda litteratur således inte särskilja sig från 
mer konventionella organisationers kriskommunikation. Att Försvarsmakten så tydligt 
överensstämmer med Olssons (2014, s. 121) typorganisationer är möjligen förklaringen 
till detta. En sådan hierarkisk och centraliserad organisation bör enligt denna teori helt 
enkelt kommunicera på ett visst förutsägbart sätt, oavsett dess övergripande syfte och 
uppdrag. Som nämnts tidigare går det emellertid inte att utesluta att texterna är skrivna 
till en bredare målgrupp, med tanke på att Försvarets forum även publiceras offentligt. 
Det här speglar det integrerade synsättet på kommunikation, där samma budskap 
förmedlas såväl till interna som externa målgrupper eftersom det ändå inte anses möjligt 
att kontrollera spridningen mellan de två grupperna (Falkheimer & Heide, 2014a,  
s. 131; Falkheimer & Heide, 2014b, s. 27-28). Texternas tillgänglighet gör dock att det 
finns anledning att ifrågasätta motivet med dem. Är ÖB:s syfte verkligen att 
kommunicera med medarbetarna allena, eller handlar det i slutändan lika mycket om att 
befästa organisationens rykte och position i samhället i stort? 

8.5 Studiens begränsningar 

Liksom de flesta andra studier har även denna uppsats sina begränsningar när det gäller 
forskningsdesign och forskningsresultat. En av dessa begränsningar är det småskaliga 
urvalet. Det analyserade materialet utgörs endast av fyra stycken texter, vilka som det 
beskrivs under 1.3 Avgränsningar har analyserats som isolerade element och inte som 
en del av en större helhet. Det går således inte att göra några bredare generaliseringar av 
resultaten. Som nämnts tidigare är det dock heller inte avsikten med studien och den 
torde ändå kunna bidra till forskningsområdet på grund av att en liknande undersökning 
inte tidigare gjorts, samt utöver detta även ge incitament till vidare studier. En andra 
begränsning som rör materialet är den typ av texter som det utgörs av. Syftet med 
skriftliga ledare är att driva opinion och att påverka läsarna att tycka som avsändaren 
(”Ledare”, u.å). Det hör således till sakens natur att sådana texter kommer att vara 
partiska och formulerade i favör för den organisation de representerar. Att ÖB skulle 
uttrycka sig negativt om Försvarsmakten eller avvika från organisationens strategiska 
riktlinjer är således föga troligt. Följaktligen skulle möjligen en analys av andra typer av 
texter ge upphov till andra tolkningar. 

En annan invändning gällande studiens begränsningar rör forskningsresultaten. Det är 
måhända inte överraskande eller banbrytande att påvisa att Försvarsmakten 
kommunicerar i enlighet med sina strategiska riktlinjer, snarast är det att förvänta att en 
organisation kommer att uppföra sig på det viset. Här vill jag dock återigen framhålla 
vad som numera har visats i två av mina studier om Försvarsmaktens natur, nämligen de 
tendenser till undvikande som framkommer när problematiska företeelser berörs (se 
även Ågren, 2018). Att detta förefaller vara ett återkommande tema är ett ämne värt att 
diskutera och, anser jag, vidare studera. Forskningsresultaten för denna studie kan 
dessutom ses i ljuset av Deverells et al. (2015) samt Deverells och Wagnssons (2016) 
tidigare studier, och torde därmed föranleda ytterligare diskussioner om 
marknadiseringen av Försvarsmaktens kommunikation och vilka effekter den får. 
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8.6 Förslag till framtida forskning 

Då föreliggande studie utgår ifrån ett interpretivistiskt perspektiv och forsknings-
resultaten således anses vara kontextberoende vore det intressant att genomföra studien 
under andra förhållanden. Exempelvis skulle det vara intressant att jämföra ÖB:s texter 
med andra försvarsmakters kommunikation för att undersöka den nationella kulturens 
inverkan på diskursen. Som Daun (1998, s. 92-102) påpekar råder en konsensuskultur i 
Sverige, vilken förmodligen även spiller över på organisationskulturen inom 
Försvarsmakten. Jämförelser med mer hierarkiska länder som exempelvis Frankrike, 
eller med mer individualistiska såsom USA, skulle möjligen ge andra resultat (Hofstede, 
2001, s. 127, 213). Kontextens betydelse för forskningsresultaten skulle också kunna 
studeras genom att jämföra resultaten med andra typer av organisationer.  

Det skulle även vara relevant att analysera materialet utifrån mottagarperspektivet, det 
vill säga att studera hur medarbetarna tolkar ÖB:s texter. En sådan studie skulle kunna 
ge kunskap om huruvida medarbetarna anser att den skriftliga kommunikationen 
motsvarar den upplevda verkligheten, eller om texterna ger en idealiserad bild av 
verksamheten. Slutligen skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie fast 
med ett annat fokus än kriskommunikation, för att undersöka vilken betydelse de två 
valda temana särskilda händelser och interna svårigheter har för forskningsresultaten. På 
samma vis skulle även den specifika metodens betydelse för resultaten kunna utvärderas 
genom tillämpningen av en annan form av diskursanalys, exempelvis narrativanalys. 

9. Sammanfattning 

I föreliggande kvalitativa studie undersöks hur Försvarsmaktens strategiska målsättning 
påverkar den skriftliga kommunikationen från överbefälhavaren (ÖB) till övriga 
anställda i samband med krissituationer. Syftet med studien är således att undersöka hur 
strategisk kommunikation används internt inom Försvarsmakten för att uppnå 
organisationens övergripande målsättning. Studiens syfte uppnås genom en analys av 
underliggande värderingar i ÖB:s ledare i Försvarets forum i samband med 
krissituationer som särskilt berör medarbetarna. Fyra stycken texter har analyserats. 
Materialet har valts genom ett ändamålsenligt urval och baseras på två teman benämnda 
”särskilda händelser” samt ”interna svårigheter”. De två temana innefattar händelser där 
Försvarsmaktens medarbetare har attackerats, skadats eller dödats under militära 
övningar eller insatser samt kränkningar och trakasserier av Försvarsmaktens 
medarbetare. Urvalsperioden är december 2015 till och med nummer oktober 2018, från 
nuvarande ÖB:s första ledare till startpunkten för uppsatsarbetet. Metoden för 
genomförandet är kritisk diskursanalys (CDA). Studiens teoretiska utgångspunkter är 
strategisk kommunikation och kriskommunikation. 

Forskningsresultaten visar att betydelsen av grupptillhörighet och jämlikhet mellan chef 
och anställd är de viktigaste organisatoriska värderingarna som framkommer genom 
texterna. Det illustreras av en dialogliknande diskurs dominerad av personliga 
pronomen som jag, du och vi, men också genom att ÖB sällan förmedlar makt över de 
anställda genom att hävda sin hierarkiska position. Studiens resultat visar också att ÖB 
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konsekvent gör språkmässiga val som kan ses som försök att höja statusen på 
militäryrket, såsom att använda ordet profession i stället för ”yrke” och att betona det 
unika med arbetet. Tillsammans med tonvikten på den kollektiva grupptillhörigheten 
kan detta ses som försök att höja medarbetarnas moral i krissituationer. Slutligen 
framkommer en önskan att tona ner eller helt undvika att explicit benämna allvarliga 
händelser. Det illustreras bland annat genom användandet av olika, ofta abstrakta, 
omskrivningar för döden samt genom att förekomsten av kränkande behandling 
beskrivs genom formuleringar som framhåller medarbetarnas subjektiva upplevelser i 
stället för faktiska händelser. Forskningsresultaten visar att ÖB:s texter tydligt följer 
Försvarsmaktens styrdokument för strategisk kommunikation, samt att det är en 
klassisk, transmissionsstyrd syn på kriskommunikation som tillämpas. 

!47



Referenslista 

Almqvist, R., Catasús, B., & Skoog, M. (2011). Towards the next generation of public 
management: A study of management control and communication in the Swedish 
Armed Forces. International Journal of Public Sector Management, 24(2), 122-145. 
doi:10.1108/09513551111109035 

Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Diskursanalys. I G. Bergström & K. Boréus 
(Red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (3. uppl., s. 353-415). Lund: Studentlitteratur. 

Boréus, K., & Bergström, G. (2012). Analys av metaforer, grammatik och ordval. I G. 
Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3. uppl., s. 263-305). Lund: 
Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2012). I S. E. Baker och R. Edwards (Eds.), National Centre for Research 
Methods Review Paper: How many qualitative interviews is enough? Expert voices and 
early career reflections on sampling and cases in qualitative research (pp. 18-20). 
Från http://eprints.ncrm.ac.uk/2273/4/how_many_interviews.pdf  

Bryman, A. (2016). Social research methods (5. uppl.). Oxford: Oxford University 
Press.  

Content Marketing Association. (2018). Winners at 2015 International Content 
Marketing Awards! Hämtad 10 oktober 2018, från Content Marketing Association, 
http://the-cma.com/news/winners-at-2015-international-content-marketing-awards/ 

Daun, Å. (1998). Svensk mentalitet: Ett jämförande perspektiv (3. uppl.). Stockholm: 
Rabén Prisma.  

Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler: Samhällsforskarens handbok i tio 
punkter. Lund: Studentlitteratur.  

Dessne, K. (2015). In a world of values and views: Information and learning activities 
in a military setting (Doctoral dissertation, Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- 
och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan).  
Från http://hdl.handle.net/2320/13598 

Deverell, E., Hellman, M., Johnsson, M., Olsson, E.-K., & Wagnsson, C. (2015). 
Understanding public agency communication: the case of the Swedish Armed Forces. 
Journal of Public Affairs, 5(4), 387–396. doi: 10.1002/pa.1552 

Deverell, E., & Olsson, E.-K. (2011). Kriskommunikation: Hur organisationskultur 
påverkar strategi och anpassningsförmåga i kriser. I J. Falkheimer & M. Heide (Red.), 
Strategisk kommunikation: Forskning och praktik (s. 169-194). Lund: Studentlitteratur. 

!48

http://the-cma.com/news/winners-at-2015-international-content-marketing-awards/
http://hdl.handle.net/2320/13598


Deverell, E., & Wagnsson, C. (2016). Marknadiseringen av Försvarsmaktens 
kommunikation: ett strategiskt maktmedel i en tid av förändring. Statsvetenskaplig 
Tidskrift, 118(4), 589-622. ISSN 0039-0747 

Eriksson, M. (2011). Kriskommunikation 2.0: Realtidsregisserad strategisk 
kommunikation. I J. Falkheimer & M. Heide (Red.), Strategisk kommunikation: 
Forskning och praktik (s. 195-212). Lund: Studentlitteratur. 

Fairclough, N. (1995). Media Discourse. London: Hodder Arnold. 

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis For Social Research. 
London: Routledge. 

Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language  
(2. uppl.). Pearson Education Limited. 

Falkheimer, J., Heide, M., & Larsson, L. (2009). Kriskommunikation. Malmö: Liber. 

Falkheimer, J., & Heide, M. (2014a). From Public Relations to Strategic 
Communication in Sweden: The Emergence of a Transboundary Field of Knowledge. 
Nordicom Review, 35(2), 123-138. doi: 10.2478/nor-2014-0019  

Falkheimer, J., & Heide, M. (2014b). Strategisk kommunikation: En introduktion. Lund: 
Studentlitteratur.  

Flodin, B. (1999). Planlagd kommunikation (Utbildningsserie nr 2). Stockholm: 
Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Frandsen, F. & Johansen, W. (2011). The study of internal crisis communication: 
towards an integrative framework. Corporate Communications: An International 
Journal, 16(4), 347-361. doi: 10.1108/13563281111186977  

Försvarsmakten. (2011). Beteckning 17 100:63161. Försvarsmaktens riktlinjer för 
intern och extern kommunikation. Hämtad 10 oktober, 2018, från Försvarsmakten, 
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/
17100_63161_fm_riktlinjer_intext_komm_samlat.pdf  

Försvarsmakten. (2013, 13 juni). Beslut om internationell arbetsskyldighet. Hämtad 11 
oktober, 2018, från Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/07/
beslut-om-internationell-arbetsskyldighet/ 

Försvarsmakten. (2016a). Beteckning FM2016-21881:1. Arbetsordning för 
Kommunikationsavdelningen i Högkvarteret. LEDS KOMM ArbO 2016. 

!49

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/17100_63161_fm_riktlinjer_intext_komm_samlat.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/07/beslut-om-internationell-arbetsskyldighet/


Försvarsmakten. (2016b). Militärstrategisk doktrin – MSD 16. Hämtad 10 oktober, 
2018, från Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016-ny.pdf 

Försvarsmakten. (2018a). Beteckning FM2016-15857:2. Direktiv för Försvarsmaktens 
kommunikation 2018-2020. 

Försvarsmakten. (2018b). Beteckning FM2018-8060:1. Marknadsplan 2018-2019. 

Försvarsmakten. (u.å.-a.). Försvarets forum. Hämtad 10 oktober, 2018, från 
Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/forsvarets-forum/ 

Försvarsmakten. (u.å.-b). Kommunikationsavdelningen. Hämtad 10 oktober, 2018, från 
Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/
ledningsstaben/informationsstaben/ 

Försvarsmakten. (u.å.-c). Villkor soldat och sjöman heltid. Hämtad 10 oktober, från 
Försvarsmakten, https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/tre-
inriktningar/soldat-sjoman/villkor-gssk/?
_ga=2.189720619.160253241.1539162613-610156307.1494921977  

Försvarsmakten. (u.å.-d). Vårt uppdrag. Hämtad 10 oktober, 2018, från Försvarsmakten, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/ 

Försvarsmakten. (u.å.-e). Värnplikten genom åren. Hämtad 2 november, 2018, från 
Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/
artiklar/varnplikt-under-109-ar/ 

Försvarsmakten. (u.å.-f). Överbefälhavaren. Hämtad 10 oktober, 2018, från 
Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/overbefalhavaren/ 

Försvarsmakten. (u.å.-g). Överbefälhavarens uppdrag. Hämtad 10 oktober, 2018, från 
Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/overbefalhavaren/
overbefalhavarens-uppdrag/ 

Garcia, H. F. (1991). On Strategy and War: Public Relations Lessons from the Gulf.  
Public Relations Quarterly, 36(2), 29-32. 

Gramsci, A. (2003). from Selections from the Prison Notebooks. In V. Hodgkinson & 
M. W. Foley (Eds.), Civil Society Reader (pp. 197-208). Hanover: Tufts University 
Press. E-bok.  

Halliday, M.A.K. (2004). An Introduction to Functional Grammar (3. uppl.). London: 
Hodder Arnold.  

!50

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016-ny.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/forsvarets-forum/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/ledningsstaben/informationsstaben/
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/tre-inriktningar/soldat-sjoman/villkor-gssk/?_ga=2.189720619.160253241.1539162613-610156307.1494921977
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/overbefalhavaren/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/overbefalhavaren/overbefalhavarens-uppdrag/


Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer (2. 
uppl.). Malmö: Liber. 

Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, 
Institutions and Organizations Across Nations (2nd ed.) Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Hume, J., & Leonard, A. (2014). Exploring the strategic potential of internal 
communication in international non-governmental organisations. Public Relations 
Review 40(2), 294–304. doi: 10.1016/j.pubrev.2013.10.011 

Johansen, W., Aggerholm, H.K, & Frandsen, F. (2012). Entering new territory: A study 
of internal crisis management and crisis communication in organizations. Public 
Relations Review, 38(2), 270–279. doi:10.1016/j.pubrev.2011.11.008 

Kamrat. (1935). I Svenska akademins ordbok [SAOB]. Hämtad 19 november, 2018, från 
http://www.saob.se/artikel/?unik=K_0233-0118.30jj

Kim, Y. (2018). Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and 
sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal 
crisis communication. Journal of Communication Management 22(4), 451-475.  
doi: 10.1108/JCOM-03-2018-0025  

Larsson, L. (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap (4. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur.  

Ledare. (u.å.). I Nationalencyklopedin [NE]. Hämtad 17 januari, 2019, från  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ledare  

Liwång, H. (2017). Risk communication within military decision-making: pedagogic 
considerations. Defense & Security Analysis, 33(1), 30-44,  
doi: 10.1080/14751798.2016.1269389 

Machin, D. (2007). Introduction to Multimodal Analysis. London: Bloomsbury. 
 
Machin, D., & Mayr, A. (2012). How To Do Critical Discourse Analysis. 
London: Sage Publications.  

Maltby, S. (2012). The mediatization of the military. Media, War & Conflict, 5(3),  
255–268. doi: 10.1177/1750635212447908    

Men, L. R. (2014). Strategic Internal Communication: Transformational Leadership, 
Communication Channels, and Employee Satisfaction. Management Communication 
Quarterly, 28(2), 264–284. doi: 10.1177/0893318914524536 

!51

http://www.saob.se/artikel/?unik=K_0233-0118.30jj
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ledare


Olsson, E.-K. (2014). Crisis Communication in Public Organisations: Dimensions of 
Crisis Communication Revisited. Journal of Contingencies and Crisis Management, 
22(2), 113-125. doi: 10.1111/1468-5973.12047 

Omilion-Hodges, L. M., & Baker, C. R. (2014). Everyday talk and convincing 
conversations: Utilizing strategic internal communication. Business Horizons, 57(3), 
435–445. doi: 10.1016/j.bushor.2014.02.002 

Pickard, A.J. (2013). Research Methods in Information (2nd ed.) London: Facet 
publishing. 

Regeringskansliet. (2017, 2 mars). Regeringen återaktiverar mönstring och 
grundutbildning med värnplikt. Hämtad 23 oktober, 2018, från Regeringen,  
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-
grundutbildning-med-varnplikt/ 

Ritchie, J., Lewis, J. & Elam, G. (2003). Designing and Selecting Samples. I J. Ritchie,  
& J. Lewis (Eds.), Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students 
And Researchers (pp. 77-108). London: Sage Publications.  

Schoenberger-Orgad, M. (2011). NATO’s strategic communication as international 
public relations: The PR practitioner and the challenge of culture in the case of Kosovo. 
Public Relations Review, 37(4), 376–383. doi:10.1016/j.pubrev.2011.06.003  

SOU 2017:16. Sverige i Afghanistan 2002–2014: Betänkande av 
Afghanistanutredningen. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. Från  
https://www.regeringen.se/492dc9/contentassets/257a87e121a14684b4fb7e4488131827/
sveriges-samlade-engagemang-i-afghanistan-under-perioden-20022014-
sou-2017.16.pdf 

Swedish Content Agencies. (2015, 28 maj). Här är alla vinnare till Guldbladet 2015. 
Hämtad 10 oktober, 2018, från Swedish Content Agencies,  
https://swedishcontent.se/press/har-ar-alla-vinnare-i-guldbladet/ 

The Content Council. (u.å.) Overall awards. Hämtad 10 oktober, 2018, från The 
Content Council, https://www.thecontentcouncil.org/files/galleries/
Pearl_Awards_Winners_2016.pdf  

TT. (2018, 1 februari). Ingen enskild soldats fel vid bandvagnsolycka. Hämtad 4 
december, 2018, från http://www.ttela.se/nyheter/sverige/ingen-enskild-soldats-fel-vid-
bandvagnsolycka-1.5126561  

van Leeuwen, T. (2005). Introducing Social Semiotics. Oxford: Routledge. 

Vigsø, O. (2016). Kriskommunikation. Lund: Studentlitteratur. 

!52

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/
https://www.regeringen.se/492dc9/contentassets/257a87e121a14684b4fb7e4488131827/sveriges-samlade-engagemang-i-afghanistan-under-perioden-20022014-sou-2017.16.pdf
https://swedishcontent.se/press/har-ar-alla-vinnare-i-guldbladet/
https://www.thecontentcouncil.org/files/galleries/Pearl_Awards_Winners_2016.pdf
http://www.ttela.se/nyheter/sverige/ingen-enskild-soldats-fel-vid-bandvagnsolycka-1.5126561


Wodak, R., & Meyer, M. (2001). Methods of Critcal Discourse Analysis. London: Sage 
Publications.  

Ågren, M. (2018). Eld upphör: Vi är här för att samla in uppgifter: En kvalitativ studie 
om Försvarsmaktens representation av militäryrket på Instagram (C-uppsats, Örebro 
universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.)  
Från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181046/FULLTEXT01.pdf 

Material: 

Bydén, M. (2016, nr 6). Ett kvitto på att vi är på rätt väg. Försvarets forum, s. 2. 
Hämtad från https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2016/
forsvarets-forum-6-2016.pdf 

Bydén, M. (2017, nr 2). Nu är det upp till oss att leverera. Försvarets forum, s. 2. 
Hämtad från https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/
forum_1702_lowres.pdf 

Bydén, M. (2017, nr 3). Vikten av veteraner och värdegrund. Försvarets forum, s. 2. 
Hämtad från https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/
forum_1703.pdf  

Bydén, M. (2017, nr 6). Nolltolerans för kränkningar råder. Försvarets forum, s. 2. 
Hämtad från https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/
forum_1706_webb_lowres.pdf 

!53

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181046/FULLTEXT01.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2016/forsvarets-forum-6-2016.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1702_lowres.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1703.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1706_webb_lowres.pdf


Bilagor 

Bilaga A: Material 

Ledare 1  



Ledare 2 



Ledare 3 



Ledare 4


