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Sammanfattning 
 

Militärstrategisk kommunikation är ett framväxande område som har fått en allt större 

betydelse för Försvarsmakten. I Militärstrategisk doktrin från 2016 beskrivs 

militärstrategisk kommunikation som något viktigt och som ska användas för att lösa 

uppgifter i Försvarsmakten. Militärstrategisk kommunikation har likheter med strategisk 

kommunikation. Vad är då militärstrategisk kommunikation? Begreppet används på 

olika militära nivåer, men verkar ha olika innebörd inom Försvarsmakten. I dagsläget 

saknas utbildning och en handbok inom militärstrategisk kommunikation. Med vår 

bakgrund och upplevelser från verkligheten, framträder en bild av att man pratar om 

militärstrategisk kommunikation, men som få verkar riktigt veta vad det är och hur det 

ska användas.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa mer förståelse av betydelsen och 

främja utvecklingen gällande militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten. 

Metoden för att komma fram till vårt resultat är en kvalitativ textanalys av tre, för oss, 

relevanta dokument inom militärstrategisk kommunikation. Vår forskningsstrategi är 

inspirerad av grundad teori. Vi har med vår empiri kommit fram till en ny definition 

som vi anser förtydligar begreppet. Vår analys kommer fram till att låta militärstrategisk 

kommunikation vara ett tankesätt och en planeringsprocess för att genomföra och 

samordna kommunikationstjänst och informationsoperationer. I resultatet av uppsatsen 

kom vi vidare fram till fem olika perspektiv som kan användas för att utveckla 

militärstrategisk kommunikation.  

 

Det finns i dagsläget begränsat med dokumentation och forskning kring 

militärstrategisk kommunikation. Med dagens högteknologiska samhälle har fler 

möjligheter för framgångsrik kommunikation växt fram. Försvarsmakten bör, enligt oss, 

inte följa utvecklingen av militärstrategisk kommunikation, de bör leda den. Vi 

rekommenderar därför att Försvarsmakten bör tillsätta en forskningsgrupp kring 

militärstrategisk kommunikation för att utveckla området och på så sätt kunna svara upp 

på morgondagen utmaningar inom informationsmiljön.  

 

Tolkning är en parameter när det kommer till kommunikation. Vad en text och bild 

förmedlar till mottagaren avgörs av tolkning. Det vi väljer att tolka från bilden på första 

sidan av denna uppsats, är kanske inte alls detsamma tolkning som någon annan gör. 

Därav är det av vikt hur man förmedlar budskap, så att möjligheten till samma tolkning 

förstärks. För att uppnå detta kan inte Försvarsmaktens förmedla olika budskap. 

Kommunikationen bör vara väl genomtänkt, anpassad och planerad för målgruppen, ord 

och handling ska, enligt oss, hänga ihop på alla nivåer. Verktyget för detta är 

militärstrategisk kommunikation. 

 

Nyckelord 
 

Militärstrategisk kommunikation, strategisk kommunikation, kommunikation, 

informationsmiljö, informationsoperationer, kommunikationstjänst.  
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Foto på förstasidan: 

Ett amerikanskt strategiskt bombflygplan av typ B-52 Stratofortress 

eskorterad av fyra svenska stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen 

över Gotland i samband med militärövningen Aurora 2017. 

Fotot från Flygvapenbloggen/Försvarsmakten 
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Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, brigadgeneral Mats Ström: 

 
 

”I dagens informationsmiljö sprids budskap snabbt. Hastigheten och 

mängden är den stora skillnaden från tidigare. Har man inte ett 

sammanhängande budskap eller strategi kring kommunikation så bli man 

söndermald inom loppet av en sekund. Försvarsmakten måste vara 

proaktiv innan någonting händer, annars ligger vi långt efter och vi hinner 

aldrig komma ifatt.” 
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1 Inledning 

Man kan inte avstå från att kommunicera. Allt det vi gör och säger, eller inte gör och 

säger, sänder budskap till andra människor. Betydelsen av kommunikation har blivit 

ännu viktigare än tidigare i dagens högteknologiska samhälle, där information snabbt 

kan få spridning till en stor publik. Teknikutveckling med smarta telefoner, tillgången 

till internet och sociala medier möjliggör att du kan ta emot och skicka vidare 

information inom sekunder. Ett nytt förhållningssätt till kommunikation har växt fram 

och vi bör ha förståelse för att vi inte kan låta bli att kommunicera.  

Under 2000-talets konflikter tar hackning, läckor och ”fake news”, stridsflygets och 

bombernas plats. Ett nytt slagfält växer fram där en person bakom en dator kan göra 

större skada för en motståndare än tio stridsvagnar. Tidigare var nyhetsspridning 

kopplat till tidningar, radio och tv, idag räcker det med en mobiltelefon och en 

internetuppkoppling och avsändaren kan vara du eller jag. Kravet på att snabbt kunna 

bemöta eller förmedla information har ökat, enligt oss. Motmedel för att bemöta 

påverkansoperationer och vilseledning, sker genom bland annat kommunikation. 

Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation bör ge förutsättningar för att i rätt 

tid, i rätt kanal, med rätt budskap, till rätt målgrupp och med mest effekt, kunna agera i 

informationsmiljön.  Militärstrategisk kommunikation får med dessa nya förutsättningar 

en ökad betydelse ur ett militärt perspektiv, bland annat på grund av ett ökat 

massmedialt tryck, komplexiteten i moderna konflikter samt så kallad reflexiv kontroll 

av motståndaren. Med detta menas att man påverkar en motståndare så att denne 

omedvetet fattar beslut som blir gynnsamma för initiativtagaren (Clément 2017).  

Men vad är då militärstrategisk kommunikation? Vi tar nedan upp två exempel, 

hämtade från verkligheten, för att beskriva detta.  

 

Under försvarsmaktsövning Aurora 2017 tillät Sverige att USA flög med strategiska 

bombplan över svenskt luftrum som en del i övningen. Bombflygplanet eskorterades av 

svenska stridsflygplan. I Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin 16 går följande att 

läsa: 

 

 
Foto: Försvarsmakten 
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”Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för målen för Sveriges säkerhet, 

förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet. 

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet 

avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer”. 

(Försvarsmakten 2016 s. 39). 
 

Bilden på det strategiska bombflygplanet, tillsammans med de svenska stridsflygplanen 

med Gotland i bakgrunden sänder ett strategiskt budskap, enligt oss: Sverige ska 

försvaras, tillsammans med andra.  

Det andra exemplet är ifrån 2014 och är självupplevt av författarna till denna uppsats. 

Regeringen beslutade 2004 att Gotlands regemente, P18, skulle läggas ned. Gotland är 

ett strategisk viktigt område och Sverige ville vid denna tidpunkt sända budskap om att 

Gotland inte på något sätt skulle glömmas bort, samt att Sverige försvaras. 

Försvarsmakten valde att kalla detta för en eskorteringsövning och som gick ut på att 

fartyget M/S Gotland skulle eskorteras från Nynäshamn till Visby. Väl på Gotland, 

skulle soldater landstiga från det eskorterade fartyget och fortsätta sin förflyttning på 

land och där genomföra diverse övningsmoment.  

Tidigt på morgonen möttes ett tv-team från Sveriges Television, med en reporter och en 

fotograf, på kajen vid fartygen i Nynäshamn. De klev ombord på ett av Försvarsmaktens 

stridsfartyg, korvetten HMS Visby. Totalt deltog tre örlogsfartyg och ett antal 

stridsbåtar i övningen, som mötte fartyget M/S Gotland utanför hamnen i Nynäshamn. 

Redan efter en kort stund noterade delar ur besättningen ombord på HMS Visby, att 

detta inte var det taktiska uppträdande man normalt har när man genomför eskortering 

av ett annat fartyg. 

Det som de inte hade kännedom om var att själva eskortmomentet inte var det 

värdefulla i detta, utan att alla fartyg skulle få plats i en och samma bild, för att sända 

militärstrategiska budskap till vår omgivning, att vi försvarar Sverige. Väl framme i 

Visby hamn flög flertalet stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen över området och kunde 

dokumenteras tillsammans med övriga fartyg som ingick i eskortföretaget. Sveriges 

Television sände ut rörlig bild och stillbild senare samma kväll i alla sina 

nyhetssändningar och det skapade debatt på sociala medier.  

Ur ett kommunikativt perspektiv var detta en lyckad övning, men ur besättningarnas 

perspektiv var det inga nyvunna lärdomar. Inom militärstrategisk kommunikation är det 

viktigt vad verksamheten kommunicerar, inte vad man kan kommunicera om 

verksamheten.  

   

Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten  Foto: Didrik Book/Försvarsmakten 
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Detta är till stor del vad den militärstrategiska kommunikationen går ut på, när 

kommunikation och handling hör ihop för att uppnå målsättningar. Det är enkelt att 

prata om det man vill göra, men det är svårare att faktiskt göra det. Säga det vi gör och 

göra det vi säger, svårare än så behöver inte kommunikation som påverkar vara. 

Människor vill till allt större del se handling, inte bara läsa eller lyssna till ord.  

Innan vi började skriva denna uppsats, hade vi ett samtal med Försvarsmaktens 

kommunikationsdirektör, brigadgeneral Mats Ström. Kommunikationsdirektören är den 

som leder militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten och inriktar därigenom 

kommunikationstjänsten och informationsoperationer. Syftet var att pröva uppsatsens 

problemformulering och komma ämnet lite närmare. Vi förberedde ett antal frågor som 

stöd för att föra samtalet inom vårt ämne. Samtalet pågick i cirka 60 minuter på 

kommunikationsdirektörens kontor. Vi fick tillåtelse att spela in samtalet och använda 

underlaget i vår uppsats. Under samtalet uttryckte sig Mats Ström på följande sätt: 

 
”Den viktigaste frågan för militärstrategisk kommunikation är att vi ska ha ett syfte och 

ett mål med den kommunikationstjänst som vi levererar internt och externt. 

Kommunikationen ska vara sammanhängande i alla ledningsnivåer. Det ska inte spreta, 

det ska finnas en klar tydlighet i den och den tydligheten är viktig utifrån två perspektiv. 

För det första ska man uppfatta Försvarsmakten som en sammanhängande 

organisation, det ska inte finnas några otydligheter kring vad vi tycker. Det andra 

handlar om svårigheten med kontrahenter som försöker såga sönder vår 

argumentation. Det gör man med spretiga, otydliga, eller olika budskap på olika 

nivåer. Detta är viktigt för att vi ska bedriva en framgångsrik militärstrategisk 

kommunikation.” Mats Ström. 

Militärstrategisk kommunikation ska ha ett syfte och ett mål, det är viktigt att den är 

sammanhängande och tydlig, enligt kommunikationsdirektören. Hans, liksom vår 

inställning, är att ämnet militärstrategisk kommunikation är något spännande, viktigt 

och idag relativt outforskat inom Försvarsmakten. 

Försvarsmakten bör ha en enad kommunikation på alla nivåer, samma budskap ska 

förmedlas oavsett om du är fartygschef eller skyttesoldat. Om budskapen skiljer sig åt, 

finns risk att andra inte uppfattar vad Försvarsmakten står för och vilka uppgifter som 

myndigheten löser. I dagens samhälle kan konsekvenserna av en icke fungerande 

kommunikation skada myndighetens trovärdighet.  
 

Saknar medborgarna förtroende för statliga myndigheter och medierna, finns risken att 

den demokratiska samhällsordningens kärna urholkas och att medborgarnas inställning 

alltmer kommer att formas av skepsis, ironi, underkastelse, brist på engagemang och 

rent av en fientlig hållning gentemot samhället och dess företrädare. Trovärdigheten är 

en förutsättning för en framgångsrik kommunikation (Hedqvist 2002). 

  
Vi anser att militärstrategisk kommunikation utgör en viktig del i Försvarsmaktens 

möjlighet att attrahera och rekrytera rätt personal till tjänster som officerare, civila, 

soldater och sjömän. Utan kännedom om vad Försvarsmakten gör och står för, minskar 

möjligheten till en balanserad personalförsörjning enligt oss. Vidare bör kommunikation 

vara en central del i Försvarsmaktens verksamhet för att kunna förstärka myndighetens 

handlande och i förlängningen avskräcka en eventuell motståndare från att angripa 

Sverige.  
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Båda författarna har intresse och erfarenhet av kommunikationstjänst i Försvarsmakten 

och detta ligger till grund för valet av ämne till denna uppsats. 

”Kommunikationstjänst omfattar extern och intern kommunikation på alla nivåer, till 

stöd för Försvarsmaktens verksamhet i arbetet att uppnå de militärstrategiska målen” 

(Bjelke 2019 s. 3).  

En av oss har jobbat med kommunikation på taktisk, operativ och strategisk nivå sedan 

2009 och har erfarenheter från övningar där vi ansvarat för kommunikationen samt vid 

kriskommunikation, exempelvis skogsbränderna 2018. Båda har tjänstgjort som 

kommunikationschef vid 4.sjöstridsflottiljen. Vi har ett kontaktnät inom 

kommunikation, internationellt och nationellt. Eftersom vi både genomfört 

kommunikationsaktiviteter och följt planering kring militärstrategisk kommunikation på 

nära håll, anser vi oss att ha erfarenhet inom området. Detta medför att vi, enligt oss, har 

mer än en inblick i hur Försvarsmakten jobbar med militärstrategisk kommunikation. Vi 

är väl förtrogna med ämnet. Detta medför även att vi finner det intressant och 

utvecklande att skriva en uppsats inom ämnet. 

1.1 Problemformulering 

Vi har eftersökt när Försvarsmakten använde begreppet militärstrategisk 

kommunikation i officiella dokument första gången och vår eftersökning har lett oss till 

Militärstrategisk doktrin från 2012. Militärstrategisk kommunikation omnämns i bland 

annat Försvarsmaktens Strategiska Inriktning (FMSI), Svensk planerings- och 

ledningsmetod (SPL), Nomenklatur Operationer (NOMEN OP) och Militärstrategisk 

doktrin (MSD16). Till stor del benämns begreppet på liknande sätt, detta till trots är vår 

uppfattning att det råder otydlighet i innebörden av militärstrategisk kommunikation hos 

personal inom Försvarsmakten. Vår uppfattning förstärktes efter att vi genomfört ett 

samtal med Carl A Karlsson, chef på planeringssektionen vid Ledningsstabens 

kommunikationsavdelning, Försvarsmaktens Högkvarter. Carl A har jobbat med 

kommunikation i 38 år, nationellt och internationellt, militärt som civilt. Samtalet 

pågick under 40 minuter och spelades in. Vi fick tillåtelse att använda underlaget i vår 

uppsats. Han uttrycker sig på följande sätt kring begreppet: 

”Hela informationsmiljön har lidit väldigt mycket av en begreppsförvirring eller 

otydlighet i definitioner. Vad är informationsoperationer? Vad är 

informationskrigföring? Vad är kommunikationstjänst?  Vad är informationstjänst? 

Vad är rekryteringsinformation?   Vi har haft en svårighet att definiera entydigt vad vi 

egentligen menar med militärstrategisk kommunikation, trots att vi i själva verket är 

överens om vad militärstrategisk kommunikation syftar till på högsta nivå.”  

Carl A Karlsson. 

Vi kan konstatera att det inte idag finns någon utbildning i Försvarsmaktens regi inom 

militärstrategisk kommunikation. Är du försvarsmaktsanställd och vill fördjupa dig 

inom militärstrategisk kommunikation kan du istället till exempel gå utbildning i någon 

av Natos arrangerande kurser, bland annat vid Nato-skolan i Oberammergau, Tyskland. 

Man måste då ha i åtanke att du får utbildning inom Natos sätt att se på strategisk 

kommunikation, som skiljer sig från Försvarsmaktens militärstrategiska 

kommunikation. 

I Försvarsmakten finns en förhandsutgåva av Handbok informationstjänst från 2014. I 

förhandsutgåvan nämns inte militärstrategisk kommunikation. Det finns även en 
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fastställd handbok för informationsoperationer från 2008. Inte heller denna handbok 

nämner militärstrategisk kommunikation.  

 

Det finns alltså idag ingen fastställd handbok, gällande militärstrategisk 

kommunikation, som i ett och samma dokument förklarar, definierar och ger tydliga 

ramar i ämnet. Försvarsmaktens handböcker generellt innehåller bland annat riktlinjer, 

råd, rutiner och beskrivningar. Innehållet i en handbok är inte bindande, men bör enligt 

Försvarsmakten följas om inte särskilda skäl föreligger att göra på annat sätt. 

 

Det som skapar intresse hos oss är att trots vår påstådda begreppsförvirring och 

avsaknaden av handböcker och utbildning så kommunicerar Försvarsmakten varje dag. I 

det koncept som vi har valt att analysera går följande att läsa: 

 
”För att militärstrategisk kommunikation ska kunna inriktas på ett effektivt sätt under 

en militär operation måste förståelsen för, och användandet av begrepp relaterat till 

informationsmiljön vara otvetydig.” (Clément 2017 s. 15). 
 

Med mer förståelse för betydelsen av militärstrategisk kommunikation och 

förtydligande av begrepp inom informationsmiljön, anser vi att Försvarsmakten skulle 

kunna leverera mer effekt.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa mer förståelse av betydelsen och 

främja utvecklingen gällande militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten. Vår 

ambition är vidare att ge underlag till Försvarsmakten som skapar bättre förutsättningar 

för att kunna utveckla framtida styrande dokument gällande militärstrategisk 

kommunikation.  

 

Med detta som bakgrund finner vi det relevant att besvara följande forskningsfråga:  

 

 Vilka perspektiv kan man identifiera, som kan förtydliga begreppet och 

därigenom få betydelse för utvecklingen inom militärstrategisk 

kommunikation i Försvarsmakten? 

 

I innebörden av ordet perspektiv ser vi till exempel styrkor, svagheter, konsistens, 

utveckling, olika aspekter, synsätt och synvinkel. 
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2 Referensram  

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom militärstrategisk kommunikation. 

För att läsaren ska kunna förstå uppsatsens resultat och diskussion, går vi även igenom 

kommunikation, strategisk kommunikation och militärstrategisk kommunikation, i stort. 

2.1 Tidigare forskning  

 

Sökningar efter bland annat böcker, artiklar och uppsatser har gjorts, i syfte att få en 

förståelse av och inblick i vad som är skrivet och publicerat, inom ramen för uppsatsens 

ämne. 

 

Sökningar har bland annat gjorts i databasen OneSearch
1
, men även i andra nationella 

och internationella databaser, till exempel Artikelsök, E-bok Central och Academic 

Search Elite. Mycket är skrivet om kommunikation och även strategisk kommunikation, 

men det är sparsamt med träffar som har koppling till militärstrategisk kommunikation.  

 

Vi kontaktade även registratorkontoret samt arkivarie vid Försvarshögskolan, för att 

eftersöka om det finns uppsatser skrivna inom strategisk eller militärstrategisk 

kommunikation, som på grund av sekretess inte finns sökbara via DiVA
2
. Se svar 

nedan: 

 

 
 

Bild. Försvarshögskolans svar gällande uppsatser inom strategisk eller militärstrategisk 

kommunikation, inom sekretessklasser. 

  

                                                 
1
 I OneSearch söker man böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar, konferensmaterial, rapporter och databaser. 

2
 Diva, Digitala vetenskapliga arkivet, är en publicerings- och arkiveringsplattform för forskningspublikationer och 

studentuppsatser som används av 40 offentligt finansierade lärosäten och myndigheter i Sverige och övriga Norden. 
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Därefter gjordes sökningar på internet kopplade till uppsatsens ämne, med hjälp av 

Googles söktjänst Scholar
3
, då vi anser denna söktjänst vara användbar i jämförelse med 

andra söktjänster samt mellan nyckelorden nedan, då den har en koppling till 

vetenskapliga publikationer och tidskrifter. 

 

Svenska Sökord & söksätt Antal träffar 
Kommunikation ”kommunikation” Ca 1 340 000 

Strategisk kommunikation ”strategisk kommunikation” Ca 2 600 

Militärstrategisk kommunikation ”militärstrategisk kommunikation”, i 

rubriker 

0 

Militärstrategisk kommunikation ”militärstrategisk kommunikation, 

exakta frasen, i texten 

5 

Engelska   
Communication ”communication” Ca 6 520 000 

Strategic communication ”strategic communication”  Ca 45 100 

Military strategic communication ”military strategic communication”, 

exakta frasen, i texten 

Drygt 30 

Military strategic communication ”military strategic communication”, i 

rubriker 

3 

 
(Anm. Sökningarna ovan gjorda 2019-04-23) 
 

Sökämnena ovan är världsomspännande och många uppsatser, böcker och artiklar på 

olika nivåer är skrivna om ”communication” samt ”strategic communication”.  

 

Om man istället söker på ”militärstrategisk kommunikation” och ”military strategic 

communication”, sker en minskning av antalet träffar. 

 

 Om man på Google Scholar söker på ”militärstrategisk kommunikation” 

i rubriker, får man noll träffar. 

 

 Om man på Google Scholar söker på ”militärstrategisk kommunikation”, 

exakta frasen, var som helst i texten, får man fem träffar. 

 

 Om man på Google Scholar söker på ”military strategic communication” 

i rubriker, får man drygt 30 träffar, varav cirka hälften är citat på en till 

två meningar.  

 

 Om man på Google Scholar söker på ”military strategic communication” 

exakta frasen, var som helst i texten, får man tre träffar. 

 

Sökningar är även genomförda på synonymer till ovanstående sökord, bland annat 

”defence communication” och ”military communication”, utan att vi hittat relevanta 

träffar, troligen för att vedertagna ord och uttryck är ”communication” och ”strategic 

communication”. 

 

De svenska träffar man får på ”militärstrategisk kommunikation”, exakta frasen, var 

som helst i texten, beskrivs nedan och därefter några, enligt oss, relevanta engelska dito. 

 

                                                 
3
 Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google. Med hjälp av den kan man söka efter vetenskapliga 

publikationer och tidskrifter. Tjänsten lanserades i november 2004. 
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1) Försvarshögskolan 2018, magisteruppsats av Gustav Reimfelt med rubriken 

”Doktrin som strategisk kommunikation”. Uppsatsen ställer frågan huruvida en 

doktrin kan förstås ur en teori och konstaterar att flera teorier har identifierat den 

kommunikativa delen, men ingen har ett ramverk för att analysera detta. 

Reimfelt konstaterar i jämförelsen mellan Militärstrategisk doktrin 2012 och 

Militärstrategisk doktrin 2016, att den från 2012 är minst kommunikativ 

(Reimfelt 2018). 

 

Vi konstaterar, efter att ha läst ovanstående uppsats, att styrande dokument i vårt fall, 

gällande militärstrategisk kommunikation, måste vara mycket tydliga, använda 

vedertagna begrepp och skrivas så att de olika militära nivåerna förstår dokumentet i 

fråga. 

 

2) Försvarshögskolan 2016, kandidatuppsats av Andreas Johansson med rubriken 

”Kommunikation för strategisk effekt”. Uppsatsen beskriver hur militärstrategisk 

kommunikation presenteras när den publiceras i media (Johansson 2016). 

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

spridning av strategiska budskap sker genom att subventionera nyheten. Antingen 

genom journalistiskt uppbyggda pressmeddelanden, gärna med uttalanden som kan 

citeras, eftersom det är troligt att dessa kommer utgöra hela eller stora delar av en 

publicerad nyhet i media. Eller genom att erbjuda besök av övningsverksamhet 

samordnat med besök från talespersoner eller beslutsfattare.” (Johansson 2016 s. 45). 

 

Vi ser här vikten av en väl fungerande militärstrategisk kommunikation. Man kan inte 

förutse hur en nyhet sprids, men med ett styrande dokument, till exempel en handbok 

eller planering på alla nivåer, kan man påverka Försvarsmaktens kommunikation. 

 

3) Försvarshögskolan 2018, kandidatuppsats av Jesper Rhönnstad med rubriken 

”Fjärde generationens krigföring, kvalitativ innehållsanalys av en småstats 

försvarsförmåga”. Uppsatsen ställer frågan om svenska militära doktriner 

uppfyller kriterier och är redo för hot som följer med fjärde generationens 

krigsföring (4GW) (Rhönnstad 2018). 

 
”MSD 12 nämner kommunikation 11% av andelen och visar på vikten av tydlig 

kommunikation, följa andra aktörers kommunikation samt att besitta ett 

informationsöverläge genom den militärstrategiska kommunikationen.”(Rhönnstad 

2018 s. 25). 

 

Vi känner här igen resonemanget från de tre dokument som analyseras i denna uppsats. 

De beskriver vikten av en tydlig kommunikation och att ha informationsöverläge. 

 

4) Försvarshögskolan 2017, kandidatuppsats av Thomas Olsén med rubriken ”Är 

doktrindilemmat verkligen ett dilemma?”. Uppsatsen konstaterar att doktriner 

antingen blir för explicita eller för specifika, vilket får negativa konsekvenser. 

Uppsatsen ställer frågan om detta dilemma är ett dilemma och hur det i så fall tar 

tillvara när nya doktriner skrivs (Olsén 2017). 

 

Vi håller med uppsatsskrivaren ovan, att processen med att ta fram en doktrin är av 

yttersta vikt för att slutprodukten ska bli mycket tydlig, att man bör använda vedertagna 

begrepp och skriva så att de olika militära nivåerna förstår dokumentet i fråga. 
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5) Halmstad Universitet 2018, kandidatuppsats av Per-Olof Nordin med rubriken 

”Strategisk ledning – på riktigt?”. Uppsatsen ställer frågan om regeringens 

dokument ” Nationell säkerhetsstrategi” och Försvarsmaktens ”Militärstrategisk 

doktrin” är koherenta och om Försvarsmakten är en lojal utförare av den 

politiska viljan (Nordin 2018). 

 

Uppsatsskrivaren konstaterar bland annat att de två analyserade dokumenten är 

koherenta, men att det finns vissa skiljaktigheter med sublima nyansskillnader, som 

skulle kunna leda till misstolkningar. 

 

Vi känner igen oss i de tre dokument vi valt att analysera och i vårt eget resonemang om 

vikten av att det finns så få skiljaktigheter som möjligt. 

 

Vi tar nedan upp några, för denna uppsats, relevanta engelska träffar, då vi sökt på 

frasen ”military strategic communication” på Google Scholar, i rubriker: 

 

En av träffarna är en masteruppsats, skriven av Christian T. Devine 2011 vid Marine 

Corps University, USA (Devine 2011), där han bland annat skriver att höga 

amerikanska officerare har förklarat att kommunikation är en integrerad del av modern 

krigföring, men att de ändå uttrycker rädsla, vid uppfattade misslyckanden, för att 

påverka allmänheten gällande positiva och operativa effekter. Devine kartlägger 

utmaningar som den militära kommunikationstjänsten står inför, kartlägger doktrinära 

hämmare och deras inverkan på den strategiska kommunikationsprocessen.  

 

Han undersöker vidare professionella och akademiska kommunikationsmodeller och 

föreslår själv en modern militär kommunikationsprocess (modell) som integrerar och 

underlättar den militära operativa planeringsprocessen. 

 

Framsteg inom kommunikationsteknik påverkar kommunikation, men författaren anser 

inte att den amerikanska försvarsmaktens kommunikationsdoktrin har följt med i denna 

utveckling. Strategisk kommunikation i den operativa planeringsprocessen är absolut 

nödvändigt för en sammanhängande strategi, integration och engagemang för att stödja 

uppsatta mål. Den amerikanska militären är inte tillräckligt organiserad eller utbildad 

för att med stöd av strategisk kommunikation analysera, planera, koordinera och 

integrera denna. 

 

Amerikanska försvarsdepartementet skrev 2009 om en allt mer komplex värld, där den 

militärstrategiska kommunikationsprocessen blir allt viktigare. Utan en nyanserad 

förståelse kan man inte effektivt utvärdera de troliga effekterna av denna. 

 

När uppsatsen skrevs var det Devines uppfattning att strategisk kommunikation 

definierades och implementerades på olika sätt, inom amerikanska försvarsmakten och 

andra amerikanska myndigheter. Han nämner strategisk kommunikation som ett 

modeord (engelska, Buzz Word) och ser en rad kommande utmaningar där nuvarande 

situation, med en icke konsistent syn på strategisk kommunikation, ger en rad aktuella 

utmaningar, där man bland annat inte ser den strategiska kommunikationens potential. 

En försvarsmaktsgemensam doktrin gällande strategisk kommunikation bör skrivas av 

den allra högsta militära nivån för att främja större effektivitet, integritet, trovärdighet 

och känslighet. Detta skulle troligen även ge ett mer kostnadseffektivt sätt att jobba med 

strategisk kommunikation. 
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Det som Devine konstaterar i sin uppsats, känns idag relevant i den svenska 

Försvarsmakten och i vår uppsats. Detta liknar vår problemformulering, fast år 2011 

och i USA.  

 

En annan träff är en rapport, utgiven av Allied Joint Force Command Brunssum (Natos 

militära högkvarter i Nederländerna) 2016, av Tomasz Kacała, med syftet att undersöka 

samband mellan militärt ledarskap och strategisk kommunikation. Inom Nato pratar 

man om strategisk kommunikation och inte, som i Sverige, militärstrategisk 

kommunikation (Kacała 2016). 

 

Här skrivs bland annat att det amerikanska inrikesdepartementet år 2006 definierade 

strategisk kommunikation som en process och ansträngningar för att bland annat förstå 

och engagera viktiga målgrupper i samhället, för att skapa, stärka eller behålla 

förutsättningar, som gagnar de nationella intressen och mål som är uppsatta. 

 

Ytterligare en träff är en uppsats från Air War College, USA från 2010 där författaren 

Gary R. Califf tar upp problematik med den internationella militära styrkan i 

Afghanistan (Isaf) och det faktum att de länder som ingick i styrkan, måste vara enade 

kring strategisk kommunikation, tillsammans med de afghaniska medborgarna, i syfte 

att skapa trovärdighet (Califf 2010). 

 

Eftersom strategisk kommunikation är ett verktyg på politisk nivå, kan det finnas 

svårigheter att få flera länder att enas runt mål gällande strategisk kommunikation. Flera 

politiska agendor ska enas. 

 

Vi konstaterar även i denna uppsats, vikten av en ensad strategisk och militärstrategisk 

kommunikation. Man måste också ha i åtanke, att även det vi inte kommunicerar, 

sänder budskap.  

 

Rupinder Kaur Mangat skrev 2018 i sin doktorsavhandling från Wilfrid Laurier 

University, Kanada, om hur den kanadensiska försvarsmakten använder sociala medier. 

Mangat genomförde en fallstudie genom att samla in över 14 000 tweets (inlägg) från 

fyra olika Twitter-konton från fyra olika delar ur Kanadas försvarsmakt, från september 

2012 till december 2015 (Mangat 2018). Likt Andreas Johanssons uppsats från 

Försvarshögskolan 2016, konstateras att man inte kan förutse hur en nyhet sprids, men 

med ett styrande dokument, till exempel en handbok och övning, kan man påverka 

Försvarsmaktens kommunikation. Det är viktigt med en väl fungerande kommunikation. 

Vi håller med. 

 

Nedan visar den blå linjen hur många heltidstjänster det fanns i USA år 2016, där en del 

av jobbeskrivningen innehåller frasen ”strategic communication” och den röda linjen 

hur många träffar frasen ”strategic communication” som nämns i böcker som skannats 

av Google Books Library Project.  
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Källa: idealist.org  

Ovanstående graf belyser den stegrande trend som strategisk kommunikation haft de 

senaste årtionden.  

1. En noterbar stegring kan i grafen ovan noteras runt tiden för andra världskriget. 

Länder som deltog i kriget och dess ledare hade säkert en känsla för vikten av att 

sända budskap, men tekniken för detta fanns inte i annan form än tidningar, 

radio och i viss mån television.  

 

2. Nästa noterbara stegring är vid tidpunkten för Kubakrisen 1962 och 

Warszawapakternas intåg i Tjeckoslovakien (den så kallade Pragvåren) samt 

runt tidpunkten för den amerikanska månlandningen med Apollo 11 1969, och 

det var under 1960-talet som de flesta hem i i-länder, skaffade TV. Detta 

tekniksprång gjorde att budskap gick att sända med kortare ledtider. 

 

3. På 1970-talet och 1980-talet sker ett antal händelser med påverkan på den 

strategiska kommunikationen, exempelvis Vietnamkrigets slut, Sovjetunionen 

invaderar Afghanistan och massakern på Himmelska fridens torg. I Sverige 

lanserar SVT Text-tv.  

Gällande svensk, strategisk kommunikation, anser vi att man kan se, att det till exempel 

i samband med den sovjetiska ubåten U137:s grundstötning i Karlskronas skärgård 

1981, fanns en tydlig svensk politisk vilja att sända strategiska budskap till 

Sovjetunionen. Denna nationella världsnyhet, syns enligt oss, inte i ovanstående graf. 

4. Andra viktiga, historiska händelser som nyttjats i kommunikativa intressen är 

bland annat massakern på Himmelska fridens torg i Kina 1989 och Berlinmurens 

fall senare samma år. 

 

5. En markant ökning gällande strategisk kommunikation ses i grafen ovan, i tiden 

runt 1991, bland annat då USA inledde Operation Desert Storm och med flyg 

anföll Irak efter deras invasion av Kuwait. Dagligen sändes budskap direkt från 

slagfältet, med generaler i fält som beskrev USA:s militära framgångar, styrkor 

och förmågor.  

 

6. Vidare fortsätter uppgången för strategisk kommunikation 2001 då George W. 

Bush blev amerikansk president och i september samma år skedde attackerna 

mot World Trade Center i New York. Presidenten utnyttjade tillfället att inleda 

”kriget mot terrorn” och 2001 inleddes även USA:s invasion av Afghanistan. 

Presidenten insåg den oerhörda makt han hade och att han kunde nå världens 

befolkning med kommunikativa budskap med mycket kort varsel. 
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7. Även Barack Obama, som 2008 vann presidentvalet insåg vikten av att ha en 

fungerande strategisk kommunikation och är inte ensam om det. Troligen alla 

ledare, i länder, organisationer och företag inser idag att utan en väl fungerande 

strategisk kommunikation, når man inte ut med uppsatta mål. 

2.2 Kommunikation 

 

För att förstå militärstrategisk kommunikation bör läsaren till denna uppsats ha viss 

förståelse för vad kommunikation är. Vi kommer därför att redogöra för vad begreppet 

innebär för oss.  

 

Kommunikation finns överallt och syftar i det yttersta till att påverka beteenden eller 

attityder. Det finns två synsätt på hur kommunikation sker. Det första synsättet ser 

information som sänds från sändare till mottagare, där överföringen ses som korrekt, 

beroende på hur noggrann kommunikationen överförs i den valda 

kommunikationskanalen. Envägskommunikation ses som vanligast och den som 

dominerar vårt samhälle (nyhetssändningar, tidningar, radio, sociala medier). Det andra 

synsättet ser kommunikation som en gemenskap mellan deltagarna. Kommunikationen 

kan vara samtal mellan två eller flera personer (Carey 2009). 

 

Den amerikanske politiske forskaren Harold D. Lasswell publicerade en 

forskningsartikel 1949 för kommunikationsanalys. Vi anser att den beskriver grunderna 

i kommunikation på ett bra sätt och redovisar den därför kort nedan. 

 
"- Det mest lämpliga sättet att beskriva sätt att kommunicera är att svara på följande 

frågor:" (Lasswell 1950 s. 18). 

 
Bild. Eget flödesschema för att beskriva ”The Lasswell Formula”. 

 

Sedan dess har ovanstående blivit känt som "The Lasswell Formula" eller Lasswells 

kommunikationsteori. 

 

Kommunikationsteorin har använts på flera olika sätt, för det mesta till att organisera 

och strukturera diskussioner gällande kommunikation. Lasswell själv använde den för 

att forska gällande olika typer av kommunikation.  

 

Flera ansåg Laswells formel som användbar, men lite väl enkel, så forskare har genom 

åren utvecklat den. Amerikanen Richard Braddock ansåg 1958 att det fanns fler faktorer 

att ta hänsyn till än de fem som Lasswell presenterat några år tidigare. 

 

I Braddocks modell lades ytterligare två aspekter till, nämligen omständigheterna kring 

att ett meddelande sänds och syftet med att någon kommunicerar.  
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Bild. Eget flödesschema för att beskriva Braddocks kommunikationsmodell. 

 

Vi valde bort Braddocks modell, då vi ansåg att Lasswells formel var enklare och när vi 

applicerade den på de framarbetade perspektiven, uppstår enligt oss, en tydligare bild av 

hur dessa kan användas. 

 

Lasswells formel från 1949 visar även på tydliga egenskaper av tidiga 

kommunikationsmodeller; den tar mer eller mindre för givet att den som kommunicerar 

har för avsikt att påverka mottagaren och alltså, att kommunikation enbart ska ses som 

en övertygande process. 

 

Braddock menar att Lasswells formel kunde vara vilseledande genom att den leder 

forskaren till olika studieområden inom kommunikation. Lasswell har även blivit 

kritiserad för att inte lyssna på feedback han fått på formeln. Kritiken till trots, kan man 

konstatera att formeln fungerar och används än idag gällande studier i kommunikation. 

2.2.1 Militärstrategisk kommunikation 

Nedan beskrivs militärstrategisk kommunikation med dess olika beståndsdelar. 

Beskrivningen gör vi inte mer omfattande än att läsaren ska få en förståelse, i syfte att 

lättare kunna följa den empiriska redovisningen, analys samt diskussion.  

 

I dokumentet Försvarsplan 2019 finns bilagan Nomenklatur operationer som är ett 

dokument där grund för termer och begrepp i Försvarsmakten återfinns. I bilagan samt i 

MSD 16 finns följande begreppsförklaringar: 

 
”Militärstrategisk kommunikation utgör en funktion och ett koncept på militärstrategisk 

nivå som samordnar kommunikationstjänst och informationsoperationer. 

Militärstrategisk kommunikation avser samordning och koordinering av ord och 

handling på militärstrategisk och operativ nivå. Den är en aktiv del av och förstärker 

militära aktiviteter i syfte att optimera definierade effekter.” (Försvarsmakten s. 17). 

 

Bilden nedan ska ses som ett hus (se bild nedan) där informationsoperationer och 

kommunikationstjänst är den militärstrategiska kommunikationens stöttepelare. Den  

politiska viljan hör ihop med Försvarsmaktens kommunikation, men är inte en del av 

den. 
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Bild. Egen skiss över strukturen i Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation  

 

För att förstå militärstrategisk kommunikation bör man även ha grundläggande 

förståelse för informationsmiljön, den miljö som militärstrategisk kommunikation 

verkar inom. Informationsmiljön omfattar alla individer, organisationer och system som 

samlar in, bearbetar, sprider eller agerar på information (Clément 2017).  

 

Möjligheterna att påverka i informationsmiljön är stor och ökar i takt med utvecklingen 

i det moderna informationssamhälle där internet är en del av allmänhetens vardag. De 

dimensioner som informationsmiljön består av är den kognitiva, den fysiska och 

informationsdimensionen.  

 

 
Bild tagen ifrån LEDS Direktiv – Militärstrategisk kommunikation 2019–2020 

 

I den kognitiva dimensionen sker människans förmåga att bearbeta, lagra, hantera och 

agera på information från omvärlden (Clément 2017). Allt innehåll i dimensionen 

levereras från den fysiska samt från informationsdimensionen och passerar ett filter som 

kallas mänsklig varsebildning. Den kognitiva dimensionen innefattar kognition, 

perception och emotioner, människans mentala processer. Processerna aktiveras vid 

bearbetning och tolkning av information som i slutändan ger varje enskild människa en 
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bild av verkligheten. Med detta som bakgrund är det möjligt att genom olika metoder 

påverka hur människan ska uppfatta omvärlden. Detta kan ske genom vilseledande 

information (kognition), skrämselpropaganda/hot (emotioner) och genom att tilltala 

mänskliga svagheter och behov (motivation).  

 

Den kognitiva dimensionen är inte oföränderlig, utan påverkas av människans kultur, 

kunskaper, erfarenheter och fysiska förutsättningar, exempelvis hantering av stress i 

olika situationer. Den information som vi väljer att ta in och bearbeta påverkas av 

känslor (emotioner) och motivationsfaktorer i den kognitiva dimensionen.  

 

Trots att alla människor har likartade fysiologiska förutsättningar, till exempel hjärna, 

ögon och öron, kan man inte förutse hur de kommer uppleva en situation i förhand. 

Detta beror just på att alla människor har olika förutsättningar att tolka information. 

Människans tolkning påverkas även av vad vi uppfattar som meningsfullt, begripligt 

och en känsla av sammanhang. Verkligheten så som vi helst vill se den, skapas 

omedvetet av var och en. Kunskaper om den kognitiva dimensionens styrkor och 

svagheter används inom psykologiska operationer och även inom marknadsföring 

(Clément 2017). 

 

Ur ett militärt perspektiv omfattar den fysiska dimensionen mark-, luft- och rymdarenan 

samt den maritima arenan. Den fysiska dimensionen är mer trovärdig än 

informationsdimensionen, det vi ser upplever vi i större utsträckning som sant och det 

har påverkan på oss. I den fysiska dimensionen inhämtas data genom sensorer (Clément 

2017). 

 

Data kan benämnas som otolkad information i en form lämpad för bearbetning av 

människor eller maskiner (Lars & Kindvall 2005). Data som till exempel en bild eller en 

ljudfil kan skickas vidare till informationsdimensionen där data processas och blir till 

information. Data kan även skickas oprocessad till den kognitiva dimensionen.  

 

I informationsdimensionen skapas, behandlas och förmedlas information. Detta kan 

göras av en människa eller en maskin. Information i sig är data som bearbetats till något 

slags innehåll och mening för en användare. Data är representation av fakta, begrepp 

eller instruktioner i en form lämpad för bearbetning av människor eller maskiner. Data 

och information kan skapa kommunikation mellan människor, mellan tekniska system 

samt mellan människor och tekniska system (Försvarsmakten 2007).  

 

För att människan ska erhålla nya kunskaper är en viktig aspekt att informationen 

levererar något nytt i informationsdimensionen. Kvaliteten och timingen är också 

mycket viktigt, ny information med hög kvalitet som levereras vid fel tidpunkt når 

sällan god effekt. Kvalitativ information med hög relevans skapar ett 

informationsöverläge. Det ska tilläggas att det är viktigt vad man gör med denna 

information och till vem man ska förmedla den. Informationsspridning kan ske fort, 

snabbheten vinner oftast över hierarkier. 

 

Informationsöverläge uppnås när din egen förmåga att hantera information är högre än 

din motståndares förmåga att respondera eller agera med information. I slutändan 

förlorar motståndaren initiativet och lamslår förmågan att fatta korrekta beslut (Clément 

2017). 
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Med dagens teknologi och med internets möjligheter kan information i princip erhållas i 

realtid från källan till mottagaren. Informationsmiljön bygger på fungerande nätverk, 

inte bara tekniska utan även mänskliga delar. Nätverkstanken utgår från idén om 

relationer och kopplingar mellan mindre enheter upp till delsystem och hela strukturer 

vilka kan sammanfogas och klustra på olika sätt till ett nät av nät.  

 

De olika nätverken är hierarkiska, centraliserade, decentraliserande och distribuerande 

nätverk. Alla nätverk har sina fördelar och nackdelar, så vid valet av nätverk bör 

behovet av samordning, säkerhet och funktion tas med i beräkningen. Olika nätverk har 

olika sårbarhet och robusthet (Heickerö & Larsson 2008). 

 

Information är tolkningsbar, och med en genomtänkt informationsbearbetning som är 

anpassad efter målgruppen ökar chanserna att människan uppfattar informationen enligt 

källans önskemål i den kognitiva dimensionen. Information kan ändra människans 

beteende. I informationsdimensionen bearbetas informationen för att nå största 

möjlighet att tolkas enligt avsändarens syften i den kognitiva dimensionen.  

 

Nedan förtydligar vi vad kommunikationstjänsten och informationsoperationer innebär. 

 

Kommunikationstjänst 

Försvarsmaktens kommunikationstjänst bedrivs som ledningskommunikation, intern 

och extern kommunikation, mediakommunikation och kommunikation som stödjer 

Försvarsmaktens rekrytering. Kommunikationstjänst beskrivs på följande sätt 

”Kommunikationstjänst omfattar extern och intern kommunikation på alla nivåer till 

stöd för Försvarsmaktens verksamhet i arbetet att uppnå de militärstrategiska målen” 

(Bjelke 2019 s. 3).  

Kommunikationstjänsten bygger på planerad kommunikation i utvalda kanaler för att nå 

önskade målgrupper och för att påverka kunskap och engagemang. 

Kommunikationsprocessen ska leda till någon form av attityd och förhållningssätt som 

skapar ömsesidigt engagemang och handling med önskat resultat.  

 

Framgångsrik kommunikation kan exemplifieras med skapandet av relationer med 

utvalda målgrupper. Målgrupperna kan vara grupper som Försvarsmakten har 

identifierat som viktiga, till exempel medarbetare, opinionsbildare, allmänhet, media 

och potentiella medarbetare. Försvarsmaktens vision och verksamhetsidé är 

kommunikationstjänstens vägledare, där värdegrund är en viktig del (Försvarsmakten 

2016). 

 

Kommunikationstjänsten ska vara korrekt och präglad av öppenhet i så stor utsträckning 

som möjligt, med hänseende till sekretess. Kommunikationstjänsten ska eftersträva att 

vara sanningsenlig och har därmed en annan grund, i förhållande till 

informationsoperationer. Försvarsmaktens kommunikationstjänst vill uppfattas som 

trovärdig. 

 

Informationsoperationer 

 

Informationsoperationer är en beteckning på icke-traditionell krigföring, där målet är att 

kontrollera vilken information motståndaren har tillgång till. Försvarsmaktens 

fastställda begreppsförklaring för informationsoperationer är följande: 
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"Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att 

påverka data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers 

agerande, samtidigt som egen verksamhet på informationsarenan skyddas.” 

(Försvarsmakten 2007 s. 7). 

 

Syftet med informationsoperationer är att påverka motståndarens agerande. 

Informationsoperationer kan genomföras såväl öppet som dolt i alla former av 

konflikter. Genomförandet av informationsoperationer varierar med konfliktnivå 

avseende vilka verkansmedel som utnyttjas och hur. Direkta attacker på motpartens 

system med till exempel telekrigföring hör vanligen till en högre konfliktnivå, medan 

till exempel psykologiska operationer kan utnyttjas vid lägre konfliktnivåer.  

 

Telekrigföring är benämningen på militär verksamhet som använder det 

elektromagnetiska spektrumet för begränsa sin motståndares förmåga att inhämta, 

bearbeta och förmedla information samt skydda eget elektromagnetiskt spektrum 

(Försvarsmakten 2007). Det är också möjligt att såväl förhindra att information når fram 

till motparten som att inplantera falsk information i dennes system. Med andra ord kan 

felaktig information användas inom informationsoperationer för att bland annat påverka 

egen befolkning eller en eventuell motståndare (Försvarsmakten 2018). 

2.2.2 Strategisk kommunikation 

Försvarsmakten har valt att benämna strategisk kommunikation för militärstrategisk 

kommunikation. Strategisk kommunikation och militärstrategisk kommunikation skiljer 

sig i den meningen att militärstrategisk kommunikation inte innefattar den politiska 

nivån. Det finns delar av strategisk kommunikation som dock speglas i den 

militärstrategiska kommunikationen och därav finner vi av vikt att läsaren nedan får 

kännedom om begreppet.  

Det finns flera perspektiv på strategisk kommunikation. En vanlig innebörd av 

strategisk kommunikation är att den är en planerad, styrd och formell. Att påverka en 

person eller en grupp människor på både kort och lång sikt kan vara ett syfte med 

strategisk kommunikation. Ofta brukar den delas upp i kundkommunikation (engelska, 

public relations), internkommunikation inom till exempel ett företag eller myndighet, 

samt varumärkes- eller marknadskommunikation. Varje dag nås vi av massor av intryck 

och olika typer av budskap. Det är därför viktigt att den information som sänds är väl 

genomarbetad (Viva Media 2019). 

 

Två danska forskare skriver om att hantera miljörelaterade, tekniska utmaningar och 

utmaningar gällande ledarskap och kommunikation inom företag, myndigheter och 

organisationer. Forskarna framför teorier, koncept och modeller och de skriver att till 

exempel teknisk utveckling och lokala traditioner, arbetstagarnas kompetens och 

attityder är det som bestämmer ett företags kommunikativa framgång (Guldbrandsen & 

Sine 2016). 

 

Ett företag eller en myndighets medvetna insatser gällande kommunikation, för att nå de 

mål som man satt upp, förklaras även med strategisk kommunikation. Denna process 

sker till flera grupper och kan vara både extern och intern och har företagets eller 

myndighetens målsättningar och vision i fokus (Hallahan et al. 2007). 
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Ordet strategisk kan sägas betyda att göra insatser som leder till ett företag eller en 

myndighets framgång och handlar kort och gott om att göra rätt saker. Företaget eller 

myndigheten måste planera sina insatser gällande kommunikation och presentera dessa.  

 

En organisation bör planera sina kommunikationsinsatser och presentera dessa 

enhetligt, såväl internt som externt för att se till olika intressenters olika behov (Zerfass 

& Huck 2007). 

 

Natos strategiska kommunikation tar hänsyn till både förändringar i den globala 

säkerhetsmiljön och utmaningar/möjligheter i informationsmiljön genom samordning, 

synkronisering och samarbete mellan olika kommunikationsfunktioner. Natos 

strategiska kommunikation ska införlivas under alla operativa processer och definieras 

på följande sätt: 

 
”Den samordnade och lämpliga användningen av Nato:s kommunikationsaktiviteter 

och möjligheter är inom diplomati, extern kommunikation, informationsoperations (Info 

Ops) och psykologiska operationer (PSYOPS), samt att stödja Nato:s policy/strategi för 

Alliansens politik, operationer och annan verksamhet, för att stödja kommunikationen 

av Nato syften och mål.” (NATO 2017 s. 7). 

Inom Natos planeringsprocesser ska den strategiska kommunikationen alltid finnas med 

för att säkerställa tydlig, trovärdig och aktuell kommunikation. Nato har sedan 2013 

etablerat ett kunskaps- och forskningscenter till förmågestöd för Nato och dess partners 

inom området strategisk kommunikation. Nämnas kan att i detta kunskaps- och 

forskningscenter har Sverige en analytiker, som normalt är anställd vid Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, MSB.  

Enligt vår bedömning har Nato kommit längre med sitt arbete kring strategisk 

kommunikation än Försvarsmakten. Det finns ett begrepp som Nato använt under 

många år, som vi anser förklarar strategisk kommunikation på ett enkelt sätt; ” - Say 

what we do and do what we say”. Vi planerar hur, var och när vi ska kommunicera, till 

vem och varför, på alla nivåer och med metoden att ord och handling ska hänga ihop, 

för att den strategiska kommunikationen ska uppnå effekt.  

Att vara strategisk betyder att kommunicera det optimala meddelandet, via den rätta 

distributionskanalen, med ett genomtänkt budskap. I dessa dagar finns det betydligt fler 

kanaler att kommunicera via, än för 20 år sedan. Fler tidskrifter, fler tv-kanaler, sociala 

medier som till exempel bloggar, Facebook och Twitter. Detta gör att det blir viktigare 

att sända rätt budskap, för om budskapet missförstås första gången någon ser eller hör 

det, är det svårt att rätta till i den stora mängd av information som vi får oss till livs 

varje dag. Förr var det även svårare för en mottagare av information att kontrollera att 

denna var korrekt. Nu för tiden kan man på några sekunder ta upp sin mobiltelefon och 

söka svar. Tröskeln för att sprida information är numera relativt låg. Beroende på 

organisation, myndighet eller företag, så kan strategisk kommunikation vara allt från 

marknadsföring till en policy. Dess strategiska kommunikation är viktig, både för dess 

trovärdighet och rykte. 

Strategisk kommunikation kan även handla om att ta hand om eventuella problem som 

kan äventyra en organisations överlevnad och har inget att göra med marknadsföring, 

utan i stället planer för att förutse problem och kriser innan de uppstår. Ofta ser man 

denna definition när det handlar om strategisk intern kommunikation. Inom diplomati 

och i en militär kontext, brukar strategisk kommunikation beskrivas som att sända 
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enhetliga meddelanden, när man sänder ut offentliga angelägenheter samt psykologiska 

operationer (Falkheimer & Heide 2014). 

Strategisk kommunikation innefattar även ”public affairs” (PA) och ”public relations” 

(PR) och dessa förklaras nedan. 

Public affairs 

Hur ett företag, myndighet eller organisation arbetar med att skapa relationer samt 

påverka olika aktörer benämns ”public affairs” (PA) och dessa anses vara mer positivt 

laddade ord än till exempel ”lobbying”. Syftet med PA är alltså att i allmänhet påverka 

andra myndigheter, organisationer eller kanske politiker. Lobbying anses användas mer 

i syfte att påverka enskilda beslutsfattare. Det finns olika uppfattningar i världen 

gällande definitionen av PA, troligen på grund av förväxlingen med lobbying 

(Strömbäck 2011). 

Om PA anses hjälpa eller stjälpa demokratin i samhället är en diskussion som 

förekommer. Organisationer, myndigheter och företag får hjälp att skaffa mer kapital, så 

att de till exempel kan köpa tjänster och därmed makt och inflytande som inte bara 

anses vara goda för en demokrati. PA bör vara mer transparent för att kunna försvaras 

rent etiskt. Å andra sidan hörs röster i samhället som säger att PA-tjänster är en rättighet 

som hjälper till i en demokrati genom tydlig information (Larsson 2005). 

Public relations  

Att stötta eller stödja myndighetens eller organisationens handlingar och budskap för att 

höja sitt anseende, benämns ”public relations” (PR). Det inkluderar flera typer av 

yrkesgrupper som jobbar med att stötta personer, myndigheter, organisationer och 

företag, där man vill stärka till exempel ett varumärke eller anseende. Det finns likheter 

i beskrivningen av PR med hur en reklambyrå skulle beskriva sitt arbete.  

PR kan handla om publicitet och om att ge mottagaren budskap som är fördelaktiga för 

till exempel en myndighet och är mer än marknadsföring och reklam.  

PR kan hjälpa ett företag att få fler kunder, skapa bättre möjligheter till kommunikation 

till befintliga kunder eller vara en opinionsbildare.  

 

Skillnaden mellan reklam och PR är att när det gäller reklam köper man plats i media, 

men gällande PR handlar det mer om att bli omnämnd av tredje part, till exempel i en 

blogg, i en tidning eller ett nyhetsinslag på TV (Larsson 2008). 

 

Redan i början av 1900-talet sände Henry Ford följande budskap (Ford Motor 

Company): 
 

"Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.” 

Henry Ford. 

 

Detta kommunikativa säljbudskap är välkänt än idag, över 110 år senare. Han lyckades 

med sin kommunikativa plan och Ford fortsätter att sälja bilar än idag. 
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Strategisk kommunikation har sedan mitten av 1950-talet ökar i betydelse och fler och 

fler kan genom en enkel knapptryckning sända ett budskap. Miljöaktivisten Greta 

Thunberg sänder budskap genom att skolstrejka och detta får spridning över hela 

världen, precis som när Nordkoreas ledare Kim Jong-un låter avfyra en missil. Ingen 

nyhet är för liten eller för stor för att kunna nå världsomfattande spridning. Även 

Försvarsmakten har insett detta och som en självklar del i den militärstrategiska 

kommunikationen har myndigheten idag flera olika mediala kanaler som sänder 

budskap, dygnet runt, året om.  

 

Sammanfattning 

 

Kapitel 2 pekar på ett antal viktiga parametrar, enligt oss, som vi önskar att läsaren tar 

med sig fortsättningsvis i läsandet av denna uppsats: 

 

1) Det finns relativt lite skrivet om begreppet militärstrategisk kommunikation i 

form av uppsatser, handböcker eller annan dokumentation som går på djupet av 

begreppet.  

 

2) Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation har anammat delar av Natos 

strategiska kommunikation. Vår bedömning är även att Nato har kommit längre 

kring utvecklingen inom informationsmiljön. 

 

3) Militärstrategisk kommunikation och strategisk kommunikation skiljer sig från 

varandra, trots att man till en början kan uppfatta dem som samma sak. Båda 

begreppen förekommer i Försvarsmakten, vilket i sig kan skapa förvirring, enligt 

oss. Begreppen har olika betydelse, men den stora skillnaden är att den politiska 

nivån inte innefattas i den militärstrategiska kommunikationen. (Clément 2017) 
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3 Metod 

I detta kapitel presenterar vi våra vetenskapliga överväganden och vägval. Vi redogör 

för de val vi gjort och i vissa fall, de val vi inte gjort. Bilden nedan visar hur vi inhämtar 

empiri, analyserar empirin för att slutgiltigen arbeta fram resultatet av vår uppsats. 

Avslutningsvis sammanfattar vi kapitlet i en tabell för att läsaren på ett enkelt sätt ska 

kunna följa våra val. 

 

Bild. Egen skiss som beskriver vår arbetsprocess fram till resultatet av vår uppsats. 

3.1 Vetenskapligt filosofiskt övervägande 

 

Innan vi påbörjade arbetet med vår uppsats tog vi ställning till den filosofiska 

inriktningen, positivism respektive hermeneutik. Hermeneutik och positivism är som 

olja och vatten, de kan inte blandas. Hur bör vetenskapen bedrivas? Vetenskapsteorin 

behandlar frågor som rör grundvalen avseende hur man bedriver och bör bedriva 

vetenskap. Man kan säga att det är vetenskapen om vetenskap (Andersson 2014). 

 

Positivism 

 

Mycket av den forskning som bedrivs idag har sitt ursprung ur den positivistiska 

filosofin. Man menar att den vetenskapliga kunskapen ska uttryckas i språk och kunna 

överensstämma med verkligheten samt vara sann. Positivismen har sin grund i det 

naturvetenskapliga forskningsidealet. Känslor, värderingar, religiösa och politiska 

uttalanden kan inte prövas då de inte tillhör den vetenskapliga sfären i positivistens 

tänkande. Det finns klara och tydliga metoder och regler kring hur forskning ska 

bedrivas, om man omslutit sig med den positivistiska filosofin. Använder man samma 

metoder så ska samma slutresultat uppnås, det finns inga slumpmässiga fel (Wallén 

1996).   

 

Objektivitet är viktigt inom positivismen och innebär att det finns en sanning som man 

ska förhålla sig till, allt är värdefritt och därmed består allt av fakta (Andersson 2014). 

Vetenskapen är objektiv och kunskapen ska kunna uttryckas i allmängiltiga lagar. För 

att som forskare kunna hålla åtskillnad mellan fakta och värderingar är det av vikt att 

reflektera över sina värderingar, så man kan lägga dessa åt sidan för att inte påverka sin 

forskning. 
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Hermeneutik  

 

Hermeneutik ses som en allmän lära om kommunikation och förståelse. Den kan fritt 

översättas med tolkningslära och grundar sig i texttolkning. Tolkningen utgår ifrån den 

som tolkar – exempelvis den som läser en text. Denna filosofiska inriktning är inte svart 

eller vit utan handlar mer om tolkning av innebörder i exempelvis en text. Tolkningen 

handlar inte bara om text utan kan handla om exempelvis konst, symboler, upplevelser 

och hur eller varför människan gör som den gör (Wallén 1996). Man väljer att se till 

hela problemets natur och inte förenkla för att komma till slutsatser. Hermeneutik antar 

sig ett socialvetenskapligt forskningsideal och skiljer sig strikt från naturvetenskapligt 

forskningsidealet (Andersson 2014). 

 

När man forskar och har en hermeneutisk filosofi, lär man sig under resans gång. Allt 

man lär sig bidrar till att man tolkar sina lärdomar på ett annat sätt. Vad innebär då en 

tolkning? Hur vi upplever olika situationer, vilka intryck som våra sinnen får ta del av - 

allt tolkas. Man kan säga att det som ligger bakom det vi upplever i form av exempelvis 

det vi observerar i en text, handling eller samtal är en tolkning (Wallén 1996). Alla 

människor tolkar olika beroende på exempelvis bakgrund, tidigare upplevelser, 

kunskapsnivå och så vidare.  

 
”Tolkning kan ses som en av de mest fundamentala funktionerna i alla levande 

varelsers informationsbehandling” (Wallén 1996 s. 80). 

 

En annan viktig parameter inom hermeneutiken är subjektivitet. Motsatsen till objektiv 

är subjektiv. Något som är problematiskt inom subjektiviteten är att forskarens 

värderingar kan blanda sig i forskningen och den vetenskapliga analysen. Detta anses 

som omöjligt att bortse ifrån då vi är just människor och kulturvarelser (Andersson 

2014). Den mänskliga faktorn och våra värderingar kan inte plockas bort när vi forskar 

utan är något som vi måste ta med i våra beräkningar när vi arbetar fram resultatet.   

 

Vi tycker att Robert Merton beskriver skillnaderna på de två filosofiska inriktningarna 

på ett bra sätt: 

 
”Positivisten: ”Jag vet inte om det jag påstår är viktigt men det är i alla fall sant”. 

 

”Hermeneutikern: ”Jag vet inte om det jag påstår är sant men det är i alla fall viktigt.” 

(Andersson 2014 s. 186). 

 

Vi anser att mycket som styr oss människor är känslor och de värderingar vi får under 

livets resa. Detta är något som man enligt oss inte bara kan välja bort. Eftersom vi båda 

har inblick i och jobbar med kommunikation, så tror vi att det skulle vara svårt att inte 

ha några förutfattade meningar om det vi ska forska inom. Med detta som bakgrund 

anser vi inte att vår forskningsfråga skulle kunna besvaras på ett bra sätt med 

positivistisk filosofi.  

 

Hermeneutikens filosofiska inriktning passar in på vår forskning, då vi analyserade tre 

dokument och för att förstå text eller begrepp. Som vi ovan nämnt, när man forskar och 

har en hermeneutisk filosofi, lär man sig under resans gång, vilket är något vi känner 

igen från vår egen forskning kring denna uppsats.  
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3.2 Forskningsmässig ansats 

 

Vi har tagit ställning till två olika ansatser; induktiv och deduktiv ansats. Vi beskriver 

dessa nedan.  

 

Induktiv ansats 

 

En induktiv ansats innebär att man går från empiri till teori (Jacobsen 2017). Man ska 

som forskare helt förutsättningslöst utgå ifrån datainsamling och ur det materialet 

komma fram till generella och teoretiska slutsatser. Teorin växer fram under tiden som 

forskningen bedrivs. Ansatsen har fått utstå kritik på grund av att teorin inte innehåller 

något annat än det som redan finns i empirin. Kritikerna hävdar att man inte helt 

förutsättningslöst kan kasta sig in i forskningen, man måste ha teoretisk förförståelse. 

Hur ska man annars veta vad man ska mäta? (Wallén 1996). 

 

Deduktiv ansats 

 

En deduktiv ansats betyder att man går från teori till empiri. Inom denna ansats är teorin 

mycket viktig, inhämtning av empiri påbörjas efter att forskaren har en klar teori. 

Tillvägagångssättet är att först förstå hur verkligheten ser ut och vartefter man inhämtar 

empiri så ser man ifall den egna förståelsen stämmer med verkligheten. Förståelsen 

skapas genom tidigare empiriska resultat och teorier. Centrala begrepp inom deduktiv 

ansats är giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Giltighet är det som vi vill 

mäta och tillförlitlighet innebär att vi måste kunna lita på forskningens resultat, 

trovärdigheten (Jacobsen 2017). Begreppen är användbara inom den deduktiva ansatsen 

och bör inte användas i en kvalitativ studie om du inte som forskare kan förklara vad du 

menar med begreppen. 

Vi går, med vår forskningsfråga i fokus, från empiri (de tre analyserade dokumenten) 

mot en teori och anser att vår uppsats är induktiv. Vi är medvetna om att det ibland ses 

som svårt att vara helt renodlat deduktiv eller induktiv, och att det är vanligt att en del 

moment under processen med uppsatsen har motsatt ansats.  

  

Det finns olika metoder för insamling och strukturering av data. Vi har valt mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod och redogör för dessa nedan:  

 

En kvalitativ studie har sin utgångspunkt i verkligheten, man samlar in information i 

form av ord, vilket ger fler nyanser och perspektiv (Jacobsen 2017). Man utgår ifrån vad 

de som deltar i studien tycker och tänker och försöker som forskare förhålla sig till det, 

utan att blanda in sina egna åsikter. Forskningen är en ständig process som söker 

mening i forskningen. Kvalitativ studie förknippas ofta med hermeneutik. Det finns 

kritik mot att kvalitativa studier är ovetenskapliga, oprecisa, subjektiva och inte 

testbara. Förespråkarna hävdar att denna metod är den enda som är meningsfull. 

Kvalitativa studier lämpar sig bra till forskningsområden som berör exempelvis känslor. 

Känslor kan i nuläget inte mätas, men kan beskrivas i språk och handlingar. Kvalitativa 

studier ska inte avgränsas mot det samhällsvetenskapliga perspektivet utan lämpar sig 

mycket väl mot alla de forskningsområden som är riktad mot praktisk verksamhet 

(Wallén 1996).  

 

En kvantitativ studie har utgångspunkt i den sociala verkligheten och kan mätas med 

hjälp av metoder och instrument som kan ge oss information i form av siffror. 
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Kvantitativa studier resulterar ofta i siffror som är enkla för människan att ta till sig. 

Säkerheten om vad man egentligen mäter är oftast diffus. Man använder sig till stor del 

av frågeformulär med fasta svarsalternativ. En annan viktig variabel är att göra ett urval 

av respondenter. Det gäller att hitta respondenter som är representativa de som vi vill 

uttala oss om (Jacobsen 2017).  

 

Vi samlar information i form av ord och kommer att besvara vår forskningsfråga i text. 

Vi finner därför att kvalitativ studie passar som vår forskningsmetod. 

3.3 Forskningsmässig strategi 

 

Vi har under uppsatsens framtagande diskuterat om vi genomför en fallstudie, 

aktionsforskning, en diskursanalys, eller en textanalys. Vi redogör för dessa strategier 

nedan: 

 

I en fallstudie studerar man vad som sker i verkliga förhållanden. Fallstudier lämpar sig 

bra för att utveckla begrepp, för att exemplifiera eller som en förstudie till kommande 

forskning (Wallén 1996). Fördelen med fallstudier är att man vet att företeelsen faktiskt 

finns, exempelvis hur en arbetsprocess fungerar. Målsättningen med en fallstudie är att 

belysa det generella. Fallstudien förklarar mer varför vissa resultat uppstår och inte 

endast vilka de är. Dock finns kritik gällande fallstudiers trovärdighet i de 

generaliseringar som görs utifrån resultaten som uppnås. En fallstudie kan vara deduktiv 

eller induktiv. Vår uppsats är induktiv vilket skulle kunna innebära att en fallstudie 

skulle kunna användas som strategi. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och 

skapa mer förståelse för betydelsen och perspektiv gällande militärstrategisk 

kommunikation i Försvarsmakten. Med detta som bakgrund skulle en fallstudie mycket 

väl kunna vara en lämplig strategi för vår uppsats för att uppnå vårt syfte. Anledningen 

till att vi inte har valt fallstudie är att vi anser att de perspektiv vi önskar finna inte 

skulle framträda lika tydligt med denna strategi, och att det finns andra strategier som vi 

anser lämpar sig bättre. 

 

Båda författarna till denna uppsats tjänstgör i Försvarsmakten. Vissa kanske skulle 

hävda att vår uppsats, i alla fall till del, är en slags aktionsforskning, då man inte 

försöker distansera eller separera sig från valt forskningsområde (Wallén 1996). Det 

finns många fördelar med att studera den egna organisationen, kontaktnätet gör att man 

får information, kan bedöma informationens beskaffenhet och få empiri från 

nyckelpersoner. Det negativa med aktionsforskning är att du kan bli så kallat 

hemmablind inom det egna företaget eller myndigheten och partisk (Jacobsen 2017). 

 

I aktionsforskning är forskaren en deltagande part i själva forskningen som är begränsad 

till ett fall. Forskaren följer på nära håll hur ett antal åtgärder får effekt i exempelvis en 

organisation. Första steget är att forskaren genomför en kartläggning av situationen. 

Därefter får organisationer komma med förslag på en lösning. Ett exempel kan vara hur 

ett företag ska få fler att genomföra fysisk träning. När kartläggningen är klar väljs ett 

av förslagen ut. Forskaren mäter effekterna av åtgärden och utvärderar detta 

tillsammans med organisationen. Med detta som bakgrund utvecklas nya åtgärder för att 

organisationen ska bli mer fysisk aktiv. Forskaren följer, med andra ord, hur väl en 

åtgärd skapar effekt (Jacobsen 2017). 

 

Vi anser att vi har haft fördelar med att stå nära vårt forskningsområde för att hitta 

relevanta dokument och prata med personal med mycket kunskap inom militärstrategisk 

kommunikation. Vi har valt att inte kalla vår forskningsstrategi för aktionsforskning, 
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även om det finns många likheter med vår forskning. Fast vi står nära vårt 

forskningsområde, anser vi inte att vi är en deltagare i själva forskningen. Under 

uppsatsens skrivande såg vi oss som studenter vid Halmstad Universitet och inte som 

enbart officerare i Försvarsmakten. 

 

Det finns i dagsläget olika tolkningar gällande betydelse och omfattning av 

diskursanalys. En av definitionerna lyder: 

 
”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000). 

 

När man avgränsar delar av den värld man lever i, uppkommer diskurser, som man i sin 

tur nyttjar för att beskriva andra delar av världen. Diskurs är en form av dialog, ett 

samtal kring ett visst ämne av formell karaktär. Man studerar diskurser som finns i syfte 

att tolka och/eller förklara en verklighet. Detta analysmål är inte att belysa människors 

olika meningar eller förhållanden, utan man konstaterar att saker ”bara är” och att en 

viss tolkning sker så fort någon pratar med någon annan. För att bland annat 

kategorisera kunskap, så är en diskursanalys ett lämpligt förhållningssätt. Fanns inte 

diskurser, behövde människan hela tiden förklara vad man menar, eftersom inget kan 

tas för givet (Winther Jorgensen & Phillips 2000).  

 

Vi använder kvalitativ textanalys, inspirerad av grundad teori. Textanalys används för 

att undersöka ord och satser. Det enskilda ordet är den lägsta enheten av en text. 

Enskilda ord har inte så stor betydelse. För att öka betydelsen måste orden sättas 

samman till satser. Satserna sätts in i ett sammanhang och bildar ett avsnitt. Flera avsnitt 

bildar en text. I en textanalys ställs olika texter mot varandra och bedömningen av 

texten görs på ord, sats och avsnitts-nivå. Textanalysen delas in i fyra förhållanden 

(Jacobsen 2017);  

 

1. Dokumentera - beskriver det material som insamlats.  

2. Utforska - forskaren söker osystematiskt efter förhållanden som “träder fram” ur 

insamlade data.  

3. Systematisera och kategorisera - informationen reduceras, texten delas in i olika 

kategorier och informationen grupperas efter kategoriseringen.  

4. Sammanbinda - forskaren söker efter sammanhang mellan de olika kategorierna. 

 

Vi genomför en analys av tre dokument, där fokus är att identifiera perspektiv, som kan 

få betydelse för utvecklingen, inom militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten.  

Eftersom uppsatsens empiri består av tre textdokument, där vi har undersökt enskilda 

ords betydelse, satt meningar i olika sammanhang, klustrat till teman, analyserat teman 

för sig och tillsammans med andra, finner vi det mest passande att uppsatsens 

forskningsmässiga strategi är textanalys. 

3.4 Datainsamling  

 

Det finns två typer av datainsamling: primär och sekundär datainsamling (Shukla 2008). 

Primärdata är empiri som tas fram med hög upplösning och detaljrikedom. Empirin är 

bunden till ditt problem och din design. Dessa data samlas in och är gjord för just din 

studie och en nackdel kan vara att just denna insamling tar mycket tid. Sekundärdata är 

alltså andrahandsdata, data vi inhämtar från empiri som redan existerar och kanske har 

använts vid tidigare forskning. Denna insamling av empiri tar ofta kortare tid och är ofta 

bra att använda som bakgrundsinformation (Jacobsen 2017).  
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Vi undersökte vilka dokument som behandlar militärstrategisk kommunikation och 

konstaterade att tre dokument behandlar detta ämne lite djupare än andra. Av den 

anledningen anser vi att vi används av sekundärdata. 

 

Nedan följer en sammanfattning av de tre dokument som vi valt att analysera och som 

vi anser är de dokument som i dagsläget bäst beskriver militärstrategisk 

kommunikation: 

 

Försvarsmakten, LEDS Direktiv – Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation 

2019–2020 (hädanefter kallat Direktivet): Dokumentet innehåller riktlinjer, uppdrag, 

målsättningar, prioriteringar, uppgifter och ansvarsområden. LEDS står för 

Ledningsstaben och hanterar strategiska frågor, som planering av verksamhet och 

ekonomisk styrning av Försvarsmakten (Bjelke 2019).  

 

Försvarsmakten, Rapport, Militärstrategisk kommunikation, 2016 (hädanefter kallad 

Rapporten): Dokumentet skrevs i samband med en försvarsmaktsövning 

(Ledningsövning 16) och innehåller tolkning av begrepp med förklaringar inom 

informationsmiljön, samt förslag till hierarki och definitioner av begrepp, inom 

militärstrategisk kommunikation (Clément & Trané 2016).   

 

Försvarshögskolan, Koncept för militärstrategisk kommunikation, 2017 (hädanefter 

kallad Konceptet): Innehållet behandlar informationsmiljön, där militärstrategisk 

kommunikation är en del. Försvarshögskolan har definierat begrepp och förklarar hur de 

ser som kommande utmaningar, hur omvärlden ser ut ur ett kommunikativt perspektiv 

(Clément 2017) 

 

Innehållet i dessa tre dokument anser vi har en omfattande beskrivning om 

militärstrategisk kommunikation. Av den anledningen har vi valt att analysera just 

dessa. Vi anser att det ger oss en bild av Försvarsmaktens syn på militärstrategisk 

kommunikation. 

 

Strategisk kommunikation samt militärstrategisk kommunikation nämns även i 

Försvarsmaktens Strategiska Inriktning (FMSI). Militärstrategisk kommunikation 

omnämns även i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL), slutredovisning av 

Försvarsmaktens perspektivstudie 2016-2018 (PERP) och Militärstrategisk doktrin 

(MSD16).  

3.5 Dataanalys 

 

Vi har valt att använda inspirerad av grundad teori (IGT. eng. inspired by grounded 

theory) för att analysera våra data. Vi har tidigare erfarenheter att nyttja denna metod 

och av den anledningen anser vi att IGT lämpar sig väl som datanalysmetod i vår 

uppsats. Inom IGT finns inga eller få regler, utan är ett mer fritt tolkande. IGT liknar 

och är en utveckling av grundad teori (GT. engelska grounded theory). Grundad teori 

följer strikta regler för hur arbeten med denna metod ska utföras och dessa kan man 

anse ha vissa positivistiska inslag. Det är en exakt, systematisk och precis metod (Glaser 

& Strauss 1967). IGT ger alltså forskaren mer frihet och gällande induktiva studier 

behöver man inte följa så strikta regler. Empirin kodas, man tolkar resultat och försöker 

se mönster, kluster och teman.  
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Underlaget vi har fått ut från IGT innehåller mycket detaljer och har enligt oss hög 

upplösning. IGT genomfördes genom att analysera, tolka och sammanföra värdeord 

(engelska open coding inklusive memoing), ur de tre analyserade dokumenten (se 

kapitel 3.4 Datainsamling). 

 

I tabellen nedan finns ett par exempel på hur vår empiri bearbetades. 

 

Kategori Tolkning/innebörd Tema Övrig kommentar 

”I ett gråzonsscenario, 

ju mer tyngdpunkten 

rör sig in i det ”grå”, 

kommer troligen 

kommunikation och 

informationskrigföring 

i allt större 

utsträckning användas 

för verkan, dvs som ett 

vapen.” Rapport s. 7. 

Försvarsmaktens 

militärstrategiska 

kommunikation ska 

utformas för att 

skada en eventuell 

motståndare. 

Resursmaximera I ett tidigt skede av 

tematiseringen, 

sorterades denna 

kategori under 

verkan, för att 

senare insorteras 

under 

resursmaximera.  

”Omvärlden, partners 

och allmänhet 

uppfattar att 

Försvarsmakten 

försvarar Sverige samt 

bidrar internationellt 

till säkerhet och 

stabilitet.” Direktivet 

s. 9. 

Andra ska uppfatta 

Försvarsmakten som 

bidragande till 

säkerhet och 

stabilitet samt att 

Sverige ska 

försvaras.   

Medvetandegöra  

 

I samband med processen kodning av de tre valda dokumenten, bestämde vi hur detta 

skulle ske för att passa oss och uppsatsens frågeställning. Vi ville gå från enskilda ord 

(så kallade löv inom IGT), via kategorier (meningar) och slutligen till teman, som i sin 

tur skulle analyseras enskilt och tillsammans.  

 

 
Bild. Vår bild av kodning, tematisering och arbetets gång. 
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Vid den första kodningen följde en första tematisering, där vi fokuserade på att, i de tre 

dokumenten, hitta meningar som innehåller verb, något som händer (se bilaga 1). Vi såg 

en tydlighet i att finna verben genom att sätta in ”att” i de textstycken som vi ansåg 

relevanta. Med verben försökte vi hitta teman, först i vart och ett av dokumenten och 

sedan gemensamt i alla tre. Flera olika teman framkom i vårt sätt att se tematiseringen. I 

analysarbetet arbetade vi fram teman som ”coacha”, ”proaktiv”, ”begränsa”, 

”medvetandegöra”, ”verkan”, ”resursmaximera”, ”stärka” och ”stödja”.  

 

Vi använde Excel för att skriva in, först verb och sedan delar av meningar och i andra 

kodningen, hela meningar. Kategorierna klipptes ett och ett ut i pappersremsor och vi 

sorterade dessa på ett bord genom att läsa, analysera innebörden och lägga i teman. 

Under första kodningen kom vi fram till att kategorierna inte gav det resultat som vi 

efterfrågade. 

 

Vid den andra kodning utgick vi inte från enskilda verb, utan kodade då hela meningar 

(kategorier) som vi tog ut i samtliga tre dokument. Dessa kategorier kodades och 

sorterades in under teman. I samband med denna kodning och tematisering ansåg vi att 

temaordet ”coacha” bättre beskrevs med ordet ”leda”.  

 

I början av vår tematisering av det som senare blev temat ”resursmaximera”, hade vi 

även temat ”verkan”. De kategorier som vi tematiserade under verkan, handlade om att 

uppnå effekter. ”Resursmaximera” innebär för oss att uppnå målsättningar, vilket 

återfanns i kategorierna i verkan. Detta innebar att vi i ett senare skede kunde inkludera 

”verkan” i ”resursmaximera”.  

 

Ett ord som vi även diskuterat är ”kraftsamla” och som används inom Försvarsmakten, 

men enligt oss inte lika bra som ”resursmaximera”. Vi anser att man inte kan kraftsamla 

ur ett defensivt perspektiv, vilket man kan göra genom att resursmaximera.  

 

I boken ”Om stridens grunder”, skriver man om kraftsamling och det kan, enligt oss, 

mycket väl användas på militärstrategisk kommunikation. 

 
”För att möjliggöra framgång i strid är det viktigt att koncentrera insatserna mot 

fienden i tid och till plats som har avgörande betydelse. Kraftsamling innebär att 

resurser samlas till tidpunkt och/eller i visst område eller mot viss typ av mål och 

används i bestämt syfte.” (Smedman 1994 s. 162).  
 

Om man tillämpar ovanstående citat på militärstrategisk kommunikation, så kan det 

innebära att när man sänder militärstrategiska budskap, så ska det, för att anses som 

framgångsrikt, göras koncentrerat i tid och till plats. Plats inom kommunikation skulle 

kunna vara vald kanal att sända budskapet i. Budskapet sänds mot en viss målgrupp 

eller i ett visst geografiskt område. 

 

Eftersom vårt ämne starkt är knutet till Försvarsmakten, känner vi oss mer bekväma 

med ordet ”leda”, än ordet ”coacha” som vi anser mer hör hemma i civila organisationer 

eller inom sportverksamhet. De kategorier som tematiserades under temana ”begränsa” 

och ”proaktiv”, var av den karaktären att de på flera punkter även föll under temat 

”medvetandegöra”.  

 

Att vara medveten om något känns som en viktig process och ett viktigt tankesätt 

gällande militärstrategisk kommunikation och den sista delen i ordet ”medvetandegöra”, 
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”-göra”, är det hantverk som krävs gällande militärstrategisk kommunikation: Att 

planera och genomföra kommunikation, kopplad till uppsatta mål.  

 

Likadant var det med temat ”verkan”, som vi sorterade in i temat ”resursmaximera”, då 

det ordet väl beskriver att en organisation, i detta fall Försvarsmakten, måste vara väl 

förberedd att hantera militärstrategisk kommunikation.  

 

När den andra kodningen var klar, framträdde fem teman som var giltiga för de tre 

analyserade dokumenten.   

3.6 Kvalitet och etiska överväganden  

De etiska beslut en forskare måste fatta under upprättandet av uppsatsen är avgörande 

för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet. Vetenskaplig kvalitet handlar 

om att de publicerade resultaten i en uppsats ska vara korrekta och representativa för 

forskningsområdet. De metoder som forskaren har använt och hur forskaren har gått till 

väga måste framgå med tydlighet (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014). 

 

Kvalitet 

 

När man inom kvalitativ forskning talar om kvalitet, nämns ofta nedanstående fyra ord: 

 

 Äkthet: Detta handlar bland annat om en kvalitativ studie ger en tillräckligt 

rättvis bild efter att studien publicerats och motsvarigheten inom den 

kvantitativa forskningen är validitet (Esaiasson 2017). 

 

 Oberoendehet: Många uppsatser och/eller forskningsfrågor tillkommer på grund 

av en förfrågan. Det kan till exempel handla om att beställaren ser uppsatsen 

som en del i en marknadsföring och det skapas en relation mellan beställaren 

och forskaren. Utomstående kan då möjligen anklaga forskaren för att handla i 

ett kommersiellt syfte och rykten om förfalskade data och resultat kan 

förekomma. Här ställs stora krav på integritet och oberoendehet på forskaren 

och forskningsprocessen bör vara helt öppen. Oberoendet är en etisk garanti 

(Jacobsen 2017). 

 

 Samtidighet: Samtida berättelser är mer trovärdiga, eftersom människor har en 

stark tendens att glömma och efterrationalisera (Esaiasson 2017). 

 

 Tendens: Detta handlar om att visa intresse av att återge en snedvriden, avsiktligt 

tillrättalagd berättelse om verkligheten, det vill säga en förvanskad beskrivning 

av verkliga skeenden och omständigheter (Esaiasson 2017). 

 

Forskaren bör i hela sin forskningsprocess, enligt oss, ha i åtanke att forskningen ska 

genomföras enligt god forskningssed, gällande bland annat äkthet, oberoendehet, 

samtidighet och tendens.  

 

Vetenskapsrådet betonar vikten av en god kvalitet när man forskar. Det innebär enligt 

rådet, bland annat en relevant frågeställning, goda kunskaper gällande metod, logiska 

resonemang och öppenhet gällande metoder. Redovisningen ska vara öppen och ärlig, 

styrkor och svagheter ska tas upp och bland svagheter tas bland annat upp om man inte 

publicerar relevanta data. 
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Andra problem kan enligt Vetenskapsrådet vara om forskaren styrs av 

medierapportering i forskningsämnet, du styrs av strävan av att bli publicerad eller 

påverkas av det faktum att ett företag beställt din forskning (Vetenskapsrådet 2019). 

 

Ord som kvalitet, tydlighet, äkthet, oberoendehet, en öppen och ärlig redovisning, samt 

logiska resonemang, har varit ledstjärnor under skrivandet av denna uppsats. Att ha en 

god forskningssed är viktigt, anser vi. 

 

När man skriver om ett ämne som man delvis är insatt i, är det lätt att använda 

fackuttryck, förkortningar och resonemang som kan vara svårt för en utomstående att ta 

till sig och förstå. Detta har vi också haft i åtanke, att skriva och resonera på ett sådant 

sätt, att även personer som inte är insatta i militärstrategisk kommunikation, ska kunna 

ta del av denna uppsats och ha nytta av den, utan att ha detaljkunskaper i uppsatsens 

ämne. 

 

Etiska överväganden  

 

Forskare kan ställas mot en rad olika etikaspekter och förekommer mer ofta inom 

medicinforskningen. Där förekommer bland annat prov med läkemedel på människor 

och forskningen skulle kunna innebära en försämring för de människor som forskningen 

sker på, både fysiskt och psykiskt. I samhällsvetenskaplig forskning sker detta inte i lika 

stor utsträckning. Det skulle kunna vara så att man som forskare vill dölja avsikten 

och/eller resultatet med undersökningen. Den eller de som undersöks kanske påverkas 

av att de vet att de ingår i en undersökning, eller skulle må psykiskt dåligt om de fick 

reda på resultaten. Är det då rätt att som forskare genomföra undersökningen dolt och 

inte tala om vad syftet med undersökningen är? Men gällande etiska dilemman finns 

sällan rätt eller fel, varje situation får bedömas från fall till fall (Jacobsen 2017). 

 

En forskare ska inte välja forskningsdesign för att få fram ett visst resultat. 

Forskningsfrågorna ska vara värderingsfria och inte ge favör åt någon. Forskningen ska 

vara neutral och man ska kunna forska om allt. Forskaren ansvarar för att söka efter 

kunskap, men vad den används till är inte forskarens sak (Jacobsen 2017). 

 

Sammanfattningsvis är vi medvetna om vår nära relation till militärstrategisk 

kommunikation. Att en av oss författare inte jobbar med militärstrategisk 

kommunikation idag, ser vi som positivt för att få ett bredare perspektiv på innehållet i 

uppsatsen.  

 

Vår uppsats blir således något som Försvarsmakten får ta ställning till om de anser att 

de vill använda eller inte. Vi anser vidare att det inledande samtalet med 

Försvarsmaktens kommunikatörsdirektör gav oss handlingsfrihet och möjlighet att fritt 

använda våra erfarenheter och åsikter i den riktningen som vi själva ville. Det finns 

således inga styrningar eller begränsningar från vår arbetsgivare, Försvarsmakten.  
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Sammanfattning 

 

Vetenskapligt filosofiskt övervägande Hermeneutik 

Forskningsmässig ansats Induktiv 

Forskningsmässig forskningsmetod Kvalitativ 

Strategi Textanalys 

Datainsamling Tre dokument samt samtal 

Dataanalys Inspirerad av grundad teori 

 

Tabellen sammanfattar uppsatsens forskningsdesign. Man står inför många 

ställningstaganden när man skriver uppsats. Ju längre resan pågår ju mer förståelse och 

kunskap har vi erhållit. Våra utmaningar som satt mest avtryck är vilken strategi vi 

skulle välja. Många liknade varandra, men det val vi känner oss trygga i föll på 

textanalys på grund av att detta för oss blev den strategi som tydligast beskrev vad vi 

gjorde.  
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4 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av empirin, som sedan ligger till grund för 

diskussion i kapitel 5. 

4.1 Perspektiv 

 

Textanalys, inspirerad av grundad teori är det sätt som använts för att bearbeta de tre 

analyserade dokumenten. I analysen med IGT framkom fem teman. De teman som 

framkom anser vi är de perspektiv som omfattas i vår frågeställning. Dessa olika 

perspektiv redovisas kortfattat nedan i tabellform. 

 

Tema/perspektiv Kortfattad redovisning 

Stödja I de flesta, både civila och militära processer finns en stödjandedel. 

Denna del är viktig för att kunna ge beslutsfattare (ledare) de 

verktyg de behöver i sitt jobb med militärstrategisk 

kommunikation.  

Leda Som orden militärstrategisk kommunikation säger, så handlar det 

om strategisk nivå, alltså hur Försvarsmaktens allra högsta nivå 

planerar och framför allt leder verksamheten. 

Stärka Med orden vem? Säger vad? Genom vilken kanal? Till vem? Med 

vilken effekt? Kan Försvarsmakten stärka sitt varumärke, inklusive 

stärka verksamhet? Stärka är ett tankesätt där man inriktar resurser 

för att uppnå mål. 

Medvetandegöra Kategorierna beskriver hur uppställda mål inom militärstrategisk 

kommunikation ska komma till allmänhetens och omvärldens 

medvetande.  

Resursmaximera Detta betyder att organisationen är väl förberedd, utbildad för att 

hantera uppkomna eller planerade situationer och organiserade för 

tilldelad uppgift. 

 

Nedan redovisas de fem olika perspektiven mer i detalj.  

4.1.1 Stödja 

 

”Stödja” innebär för oss, en process för diskussion och planering till en färdig produkt. 

Man ger till exempel beslutsfattare (ledare) de verktyg de behöver för att nå uppsatta 

mål med hjälp av militärstrategisk kommunikation. 

 

Verbet stödja, innebär att hålla upp något, att bära upp något, ge stöd åt någon, fungera 

eller tjäna som stöd, men även att verka för att nå upp till ett mål, enligt Svenska 

Akademins ordlista, SAOL.  

 

I Direktivet återfann vi sex olika kategorier, i Rapporten en kategori och i Konceptet 

finner vi 16 kategorier. En slutsats är att rapporten innehåller en kategori för att den 

skrevs under en övning där fokuseringen var på genomförandet och inte processen inför 

själva övningen.  

 

Vi fann många ord som vi kopplade till perspektiv, exempelvis ”planera”, ”samordna”, 

”koordinera”, ”revidera”, ”analysera” och ”rapportera”. För att ytterligare tydliggöra 

innebörden av ordet, tycker vi att nedanstående text passar in på vår tolkning.  
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”Kommunikationen ska vara koordinerad i tid, kanaler och budskap i syfte att 

understödja Försvarsmaktens militärstrategiska målsättningar.” (Direktivet s. 5). 

 

Vi tolkar detta som att kommunikation är en stödfunktion för att Försvarsmakten ska 

uppnå sina målsättningar. En stödjande funktion kan handla om allt från att till exempel 

genom en arbetsgrupp ta fram en analys, en rapport eller att revidera något som redan 

finns. Det kan även innebära att muntligen ge råd, att delta som expert vid ett möte eller 

att samla in och bearbeta data. Ordet ”revidera” förklaras som att ändra eller förbättra 

något och ordet tycker vi är passande för att innefattas i vårt perspektiv, stödja. I 

nedanstående citat antyds att innebörden av militärstrategisk kommunikation är en 

funktion och ett koncept. 

 
”Revidera innebörden av militärstrategisk kommunikation där den beskrivs som en 

funktion och ett koncept på militärstrategisk nivå.” (Rapporten s. 4). 

 

För oss innebär ”revidera” att inom processen stödja, se till att skrivna order, utgivna 

handböcker, doktriner och direktiv löpande hålls uppdaterade. Rent praktiskt innebär 

detta att ansvarig(a) för militärstrategisk kommunikation måste hålla sig uppdaterad(e) 

inom ansvarsområdet, ha stabspersonal med kunskap inom området som löpande jobbar 

med uppdateringar. Detta bör även innefatta utbildningar. 

 

Stödja kan också innebära att ge stöd både uppåt, neråt eller på samma nivå i en 

organisation.  

 
”Underställda chefer planerar, samordnar och koordinerar kommunikationstjänst 

utifrån KOMDIR:s inriktningar.” (Direktivet s. 7). 

 
(Anm. KOMDIR, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör). 

 

Att ge stöd, innebär även att samordna, så att olika organisatoriska nivåer vet vad den 

andre gör och att nivåerna håller sig till, av högre chef uppsatta militärstrategiska mål.  

 
”Syftet med mötet är att samordna verksamheten samt att redovisa vilken verksamhet 

som planeras att genomföra.” (Direktivet s. 8). 

 

Man kan även se stödja som ett arbete eller process som över tiden och enligt givna 

direktiv insamlar olika typer av uppgifter, i olika datasystem för att bygga upp en 

kunskapsbank och när en mer specifik uppgift ges, snabbt kunna agera. 

 
”All data som finns, skapas, bearbetas och lagras i samt styr tekniska system.” 

(Konceptet s. 8). 
 

När Försvarsmakten fastställt en doktrin eller handbok gällande militärstrategisk 

kommunikation, anser vi att det perspektiv som vi väljer att kalla ”stödja och leda”, är 

klart. Stödja så som att ta fram grundläggande dokument och leda, så som att chefen 

fastställer dokumentet. Grunden för att kunna agera inom militärstrategisk 

kommunikation är på plats och det gäller nu att implementera denna på alla nivåer i 

Försvarsmakten. 
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Det kan vara så att man bör ta fram ett utbildningspaket, som komplement till 

doktrinen/handboken. När implementeringen är genomförd påbörjas stödprocessen där 

uppdateringar ska införas i styrande dokument och utbildningen vidmakthållas.  

 

Att redan på förhand ha en uppfattning om vad fienden gör i ett visst skede, eller i ett 

visst geografiskt område, vilka beslut som tas i vilken ordning, veta fiendens styrkor 

och svagheter, kan vara skillnaden mellan att vinna eller förlora kriget. Om man sätter 

sig in i fiendens situation, kan man spela upp och dokumentera troliga scenarion. 

Konceptet påvisar vikten av detta. 

 
”Det yttersta målet i all krigsföring är generellt att påverka motståndarens 

beslutsprocess och en av de främsta metoderna för detta är reflexiv kontroll.” 

(Konceptet s. 21). 

 

För att påverka motståndarens beslutsprocess finns ett behov av snabba processer för att 

komma till beslut. Man bör helt enkelt fatta beslut snabbare, än sin motståndare. Vi 

anser, för att möjliggöra detta, bör förankring på högsta militära nivå vara gjort i ett 

tidigt skede av processen. 

 

Vi återfann avgörande faktorer i framförallt Konceptet. Med avgörande faktorer menar 

vi faktorer som är nödvändiga för att en process ska fungera. Ett exempel är 

manövertänkande som anses i konceptet vara byggstenen för att behärska och kunna 

utnyttja informationsmiljön. Ordet manövertänkande beskrivs i sin helhet i 

militärstrategisk doktrin, men förenklat innebär det att systematiskt dra nytta av 

motståndarens sårbarheter, svagheter, misstag och kulmination (Försvarsmakten 2016). 

Manövertänkande beskrivs i konceptet hur du ska vinna kriget, med andra ord en viktig 

parameter vid en konflikt. Ett exempel: 

 
”Manövertänkande är att motståndaren kan besegras utan att dennes 

huvudstridskrafter nedkämpas.” (Konceptet s. 21). 

 

Det handlar alltså om att hushålla med de resurser man har och att kunna vinna utan att 

huvudstridskrafter besegras.  

 

Stödja anser vi är ett viktigt perspektiv för att bygga upp grunden till effektfull 

militärstrategisk kommunikation.  

4.1.2 Leda 

 

Styra, delegera och ansvara för aktiviteter som genomförs för att uppnå uppsatta mål 

anser vi är en bra beskrivning för vad perspektivet leda innebär för oss.  

 

Verbet leda enligt svenska akademins ordlista betyder styra, anföra, coacha, dirigera, 

ligga främst, enligt SAOL. 

 

Vår analys resulterade i 27 kategorier i Direktivet, 13 kategorier i Konceptet och åtta 

kategorier i Rapporten. Detta ser vi som en relativt jämn fördelning. Eftersom 

Direktivet syftar till att ge riktlinjer, uppdrag, målsättningar, prioriteringar och 

ansvarsområden finner vi det naturligt att fördelningen väger över lite på detta 

dokument. 
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Det handlar alltså om att ta ett chefsansvar, att ta styrningar ovanifrån och sedan på ett 

bearbetat och väl genomtänkt sätt, delge information och ge styrningar nedåt i 

organisationen.  

 

Den politiska viljan är viktig för militärstrategisk kommunikation. Försvarsmaktens 

budskap ska utformas för att stödja våra politikers vilja. Chefer inom militärstrategisk 

kommunikation måste alltså ta till sig de politiska målen, omvandla dessa till 

militärstrategiska mål och sedan kommunicera dessa inom organisationen.  

 
”Militärstrategisk kommunikation ska utformas så att den politiska viljan och de 

intressen den ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens budskap.” 

(Rapporten s. 4). 
 

Det är alltså inte bara viktigt med en god kommunikation internt i Försvarsmakten, utan 

även att den politiska nivåns uppsatta mål beskrivs för Försvarsmakten och sedan följs 

upp och uppdateras löpande. Chefers ansvar slutar inte bara med leda, utan de ansvarar i 

stort för alla delar i processen, från att stödja, stärka, medvetandegöra och till att 

resursmaximera. 

 

Flödet av information och snabbheten som teknikutvecklingen medger för detta 

återfinns i alla tre dokumenten. Dagens samhälle med framförallt tillgången till internet 

gör att ledtiderna blir korta, från att informationen bearbetas och sprids till att någon tar 

emot och tolkar.  
 

”Informationsmiljön präglas av ett konstant och snabbt kommunikationsflöde, 

möjliggjord av den moderna teknikutvecklingen och utvecklingen av 

distributionskanaler.” (Konceptet s. 9). 
 

Försvarsmakten ska försvara Sverige och landets intressen, men myndigheten måste 

även förstå och ta en aktiv del i den teknikutveckling som finns i dagens samhälle. 

Försvarsmakten bör finnas i de sociala kanaler där målgrupperna för de uppsatta 

militärstrategiska målen finns. I citatet ovan från Konceptet konstateras att både flödet 

av sända och mottagna budskap, i kombination med teknikutvecklingen, präglar dagens 

informationsmiljö.  

 

Försvarsmakten vill över tiden utveckla militärstrategisk kommunikation. Framöver vill 

man att ansvar och handlingsmöjligheter ska decentraliseras. Kommunikationstjänsten 

ska kunna verka vid högre beredskapsnivåer, vilket kan tyckas gå hand i hand med det 

decentraliserade ansvaret. Vi har valt ut två citat för att förstärka vårt resonemang. 

 
”Funktionen ska utvecklas i riktning mot att kunna fungera decentraliserat, autonomt 

och uthålligt vid högre beredskapsnivåer.” (Direktivet s. 5). 

 

”Skapa en hierarki och sammanhållen helhet kring begreppen som relaterar till 

militärstrategisk kommunikation.” (Rapporten s. 3). 

 

Namnet militärstrategisk kommunikation visar på att den sker och styrs på strategisk 

nivå, den högsta militära. Direktivet, skriver att den ska inriktas mot att bli 

decentraliserad. Det anser vi är eftersträvansvärt, då det i dagsläget inte borde finnas 

resurser på strategisk nivå att delta i alla de planeringsprocesser som finns på olika 

nivåer i Försvarsmakten, gällande bland annat övnings- och insatsverksamhet.  
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Vår uppfattning har varit att personal inom Försvarsmakten uppfattar att man inte 

tydligt kan beskriva vad militärstrategisk kommunikation är. Vissa har förmedlat 

begreppet som verktyg som tas fram för att lösa ett kommunikativt problem. Andra ser 

det som ett arbetssätt som använts av Försvarsmakten sedan länge.  

 
”Militärstrategisk kommunikation beskrivs som en funktion i ledningsprocessen på 

militärstrategisk nivå, som bland annat formulerar ett koncept för detta, till den 

strategiska operationsplanen.” (Rapporten s. 4). 

 

Militärstrategisk kommunikation är alltså en funktion i ledningsprocessen, på den allra 

högsta militära nivån. Ovanstående citat, borde innebära att militärstrategisk 

kommunikation leds från den strategiska nivån. Hur formuleras militärstrategisk 

kommunikation på den operativa och taktiska nivån? Detta är något som vi tar upp i 

kapitel 5. 

 

Att kunna leda är viktigt i alla organisationer. Det som får Försvarsmakten att på ett 

framgångsrikt sätt kunna leda, är det ledarskap som har format våra värderingar och 

moraliska kompass.   

4.1.3 Stärka 

 

Stärka innebär för oss, i detta sammanhang, ett tankesätt där man inriktar resurser för att 

uppnå mål. Man vill stärka den militärstrategiska kommunikationen i olika syften. Ett 

exempel kan vara där man önskar effekt. Man kan stärka genom att vara aktiv och 

tydlig.  

 

Verbet att stärka betyder att göra något starkare, förstärka, bygga upp, stimulera, alltså 

skillnaden mot att försvaga och rasera, enligt SAOL.  

 

Vi återfann perspektivet stödja två gånger i Konceptet, fem gånger i Rapporten och 16 

gånger i Direktivet. 

 

För att tydliggöra innebörden av ordet för oss, har vi valt ut ett citat, som vi anser 

beskriver verbet stärka, enligt vår tolkning.  

 
”Det är en aktiv del av och förstärker militära aktiviteter i syfte att få större effekt.” 

(Direktivet s. 3). 
 

Ovanstående citat, anser vi exemplifierar att militärstrategisk kommunikation, i detta 

fall, beskrivs som en aktiv tankeprocess. Aktiviteter som Försvarsmakten genomför 

förstärks genom att den kommuniceras i utvalda kanaler till önskad målgrupp för att 

uppnå större effekt. Två exempel tas upp i inledning av denna uppsats, amerikanskt 

bombflygplan över Gotland och eskorteringen av M/S Gotland till Visby. I båda fallen 

handlade om att stärka synen på Försvarsmakten, dess internationella samarbeten och 

förmågor. 

 
”…genomförandet av en styrkedemonstration i syfte att skapa effekt i den kognitiva 

sfären och därmed uppnå signaleffekt i form av tröskeleffekt.” (Rapporten s.8). 

 

Den del i kommunikationen som man vill stärka eller förstärka vid en viss militär 

verksamhet bör vara tydlig, om inte så finns risken att effekten uteblir eller nedgår. Om 

inte Försvarsmakten hade fotograferat det amerikanska bombflygplanet, när det 
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eskorterades av svenska stridsflyg över Gotland, utan endast skrivit om detta, hade inte 

lika stor kommunikativ effekt uppstått. Bilder stärker trovärdigheten och är lättare för 

människor att ta till sig.  

 

De tre dokumenten nämner alla ord som stärka och förstärka, men även att optimera, 

där man ser kopplingen mot perspektivet resursmaximera. Alltså med de medel man 

har, verka mot ett uppsatt mål. Försvarsmakten vill stärka myndighetens anseende, både 

nationellt och internationellt. Nedanstående tre citat, visar alla på vår tolkning av 

innebörden i att stärka. 

 
”För att stödja de säkerhetspolitiska målsättningarna behöver kommunikationen om 

Sveriges försvar i samhället stärkas, så att viktig information från myndigheter når 

landets medborgare.” (Direktivet s. 2). 

 

”…. förstärker militära aktiviteter i syfte att optimera definierade effekter.”   

(Konceptet s. 20). 

 

”…. genomförandet av en styrkedemonstration i syfte att skapa effekt i den kognitiva 

sfären och därmed uppnå signaleffekt i form av tröskeleffekt.” (Rapporten s. 8). 
 

I det första citatet ovan, som nämns i Direktivet, att det handlar om militärstrategisk 

kommunikation, då man nämner säkerhetspolitiska målsättningar och att det kan 

innehålla viktig information, inte bara från Försvarsmakten, utan även andra 

myndigheter. Här nämner man dock inte frågan om att nå ut både nationellt och 

internationellt, utan skriver enbart om landets medborgare.  

 

Konceptet nämner i andra citatet ovan, ordet förstärka och med det menas återigen att 

när militär verksamhet genomförs, så ska det eller de tillfällena tas tillvara, för att stärka 

Försvarsmaktens militärstrategiska mål och optimera effekt.  

 

I Rapportens citat ovan, nämns ordet styrkedemonstration, vilket vi tolkar som att inte 

bara visa upp en viss militär verksamhet som genomförs, utan dessutom genomföra den 

på ett sådant sätt och att den uppfattas som en styrkedemonstration.  

 

En aspekt kopplad till styrkejämförelse finns i Rapporten. Inom Försvarsmakten gör 

man styrkejämförelse som en del av vilken taktik som ska användas, men med ett nytt 

perspektiv bör denna styrkejämförelse även ske i informationsmiljön. Rapporten 

benämner det på detta sätt: 
 

”När vi mäter vår förmåga mot motståndaren gör vi det ofta enbart i den fysiska 

världen. I ett gråzonsscenario inte minst, är det viktigt att göra denna styrkejämförelse 

även i informationsmiljön, dvs hur vi bedömer vår egen förmåga att stå emot 

psykologiska operationer, att påverka och skapa effekter i informationsmiljön eller att 

få effekt av våra budskap som det var tänkt.” (Rapporten s.6) 

 

Att göra bedömningar om hur väl en myndighet kan stå emot psykologiska operationer, 

är troligen något som kommer att öka framöver. Ur ett militärt perspektiv kan det finnas 

vinning i att ha ett system för att göra det redan idag, med tanke på det 

säkerhetspolitiska läget. Att även mäta effekterna och hur väl Försvarsmaktens budskap 

når ut till målgrupperna är viktigt, men man bör ha i åtanke att det är svårt att utvärdera 

effekter av egen och annans påverkan i informationsmiljön. 
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Vår bedömning gällande perspektiv stärka, är att det sker inom processen planera 

gällande, militärstrategisk kommunikation, alltså innan ett budskap ska sändas. Vi ser 

det som ett sätt att uppnå effekterna och inte vad man ska använda, för att uppnå dessa 

effekter.  

4.1.4 Medvetandegöra 

 

Betydelsen av att medvetandegöra, för oss, är handlingar som möjliggör påverkan. 

Påverkan är det som man vill uppnå med kommunikation: höja förtroendet, höja 

försvarsviljan och värdeskapande, är markörer som vi återfinner i dokumenten och som 

vi kopplar ihop med att medvetandegöra. 

 
”Försvarsmakten har uppdraget att inom sitt ansvarsområde kommunicera den 

verksamhet myndigheten genomför, självständigt och tillsammans med andra i linje 

med de säkerhetspolitiska målen.” (Direktivet s. 2). 
 

Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter verkar under 

offentlighetsprincipen, vilket innebär att Försvarsmaktens verksamhet ska vara 

transparent, så långt sekretessen medger.  

 

”Medvetandegöra” finns inte med i SAOL. Det gör däremot ”medveten”, som vi 

kopplar till vårt perspektiv, medvetandegöra. ”Medveten” betyder att känna till något 

och att ha reflekterat, enligt SAOL. 

 

Verbet medvetandegöra återfanns, enligt vår tolkning, i form av tjugotre kategorier i 

Direktivet, i 65 kategorier i Konceptet och i 18 kategorier i Rapporten. Det mest 

frekventa perspektiv, räknat till kategorier är ”medvetandegöra”. 

 
”För att uppnå effekt behöver kommunikationen ha ett emotionellt tilltal, vara 

mänskligt och beröra. Då kan kommunikationen bidra till att höja försvarsviljan.” 

(Direktivet s. 2). 
 

Under andra världskriget fanns en period där Tyskland bombade Storbritannien under 

en längre tid. Storbritannien vägrade att ge upp och det brittiska folket led stora förluster 

i form av människoliv och infrastruktur. En av anledningarna till att britterna inte gav 

upp var deras försvarsvilja. Den militärstrategika kommunikationen ska stärka den 

svenska försvarsviljan och i militärstrategisk doktrin går följande att läsa:  

 
”Militärstrategisk kommunikation som stärker våra avsikter och försvarsvilja samt 

skapar internationellt stöd.” (Försvarsmakten 2016 s. 57).  

Vikten av att militärstrategisk kommunikation måste fungera går inte att ta miste på, 

kopplat mot ovanstående citat.  

”Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva 

väljer” (Direktivet s. 2). 

  

Detta är Försvarsmaktens verksamhetsidé. Verksamhetsidén har troligen inte särskilt 

stor betydelse om den inte är medvetandegjord för Sveriges befolkning. Det är viktigt 

att den svenska befolkningen vet vad Försvarsmakten är till för, kopplat till de politiska 

beslut som fattas kring Sveriges säkerhetspolitik. Uppfattar inte folket vad 

Försvarsmakten gör och är till för, kommer heller inte de folkvalda politikerna att göra 
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detta. I förlängningen kan uppfattningen bli att Försvarsmakten bara är en kostnad, som 

inte är en relevant aktör i det säkerhetspolitiska spelet. Att medvetandegöra en vision är 

en utmaning som kräver en välplanerad kommunikation. 

 

Gällande Försvarsmaktens kommunikationstjänst, så har vissa områden lyfts upp som 

extra intressanta. Dessa ska förstärka uppsatta mål. En av dessa handlar om 

Försvarsmaktens verksamhet: 

 
”Synliggöra Försvarsmaktens beredskaps-, insats-, och övningsverksamhet.” 

(Direktivet s. 10–11).   
 

Allmänheten, samarbetspartners och andra ska kunna ta del av Försvarsmaktens 

verksamhet, Försvarsmakten ska göra människor medvetna om verksamheten.  

 
”Informationsmiljön påverkas fortlöpande av alla aktörer genom deras beteende i form 

av ord och handling – då allt som görs eller sägs (eller inte görs och sägs) sänder ett 

budskap.” (Konceptet s. 9). 
 

Här konstaterar Försvarsmakten alltså att även det som inte sägs och görs, sänder 

budskap. Vi kan med andra ord inte sluta kommunicera. När man framträder i media är 

rekommendationen att inte använda orden, ”inga kommentarer”, detta just på grund av 

att det du väljer att inte svara på, kan väcka uppmärksamhet och en signal om att du 

döljer något. Det får heller inte finnas en lucka mellan det du säger och det du gör, ett så 

kallat ”say, do gap., Ett exempel kan vara att vi säger att vi värnar om miljön, men att 

det sedan visar sig att vi kör en stor bil som avger mycket utsläpp, då uppstår en lucka i 

det vi säger och det vi gör. Det är svårt att gå från ord till handling, något som även 

dokumenten tar upp. 

 
”Utmaningarna idag ligger i att gå från ord till handling, det vill säga att ge tydliga 

inriktningar för militärstrategisk kommunikation i syfta att förbättra egen operativ 

förmåga i förhållande till motståndaren, det vill säga använda informationsmiljön som 

ett stridsrum.” (Rapporten s. 3). 
 

Inom perspektivet medvetandegöra är det viktigt med snabbhet. De analyserade 

dokumenten tar upp att man ska komma innanför en motståndares beslutscykel. 

Beslutscykel kan beskrivas som den process som pågår från att ett problem uppstår som 

ska lösas, tills man kommer överens om en lösning och genomför denna. Man pratar om 

att hela tiden ligga före i beslutsprocessen och försöka begränsa motståndaren 

handlande, så inget av deras beslut leder till framgång.  
 

”Upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera med högre effekt än motparten, och att 

motpartens åtgärder för varje beslutscykel successivt får mindre effekt genom att beslut 

fattas försent eller är felaktiga, och motparten därmed förlorar initiativet.” (Konceptet 

s.12). 
 

Militärstrategisk kommunikation innefattar inte den politiska nivån, det är alla 

dokument tydliga med. Det är dock mycket relevant att vikten av att den politiska viljan 

ska avspeglas i Försvarsmaktens kommunikation. Politiken och Försvarsmakten går och 

ska gå hand i hand. Det ska vara tydligt för allmänheten att den politiska nivån styr 

Försvarsmakten och att nivåerna hör ihop, budskapsmässigt. 

 
”Militärstrategisk kommunikation ska utformas så att den politiska viljan, och de 

intressen den ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens budskap.” (Direktivet s. 4). 
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Som i alla organisationer är mål en viktig del, så även i Försvarsmakten. Dokumenten 

trycker på vikten av att personalen ska vara medvetna om Försvarsmaktens mål. Den 

militärstrategiska strategiska kommunikationen ska möjliggöra att detta uppnås.  

 

Medvetandegöra är en viktig del mot att uppnå mål och att en organisation ska gå i 

samma riktning och att Försvarsmaktens budskap når önskad målgrupp. 

4.1.5 Resursmaximera 

 

Resursmaximera innebär enligt oss, att man får ut maximal effekt med de tillgångar och 

resurser man har sig tilldelat. Organisationen är väl förberedd, utbildad för att hantera 

uppkomna eller planerade situationer och organiserade för lösa tilldelade uppgifter.  

 

Att maximera innebär att bestämma en övre gräns och att göra så stor som möjligt, 

enligt SAOL. 

 

I Direktivet återfanns sju kategorier som sammanfördes till resursmaximera, i Konceptet 

37 olika kategorier och i Rapporten nio.  

 

I Rapporten beskrivs övergripande teman och processer, begrepp och dess innebörd och 

verb som styrka, synas, effektiv, robusthet, utveckla och offensiv förekommer. Dessa är 

ord som vi tydligt kopplade till perspektivet resursmaximera.  

 

Nedanstående citat, beskriver vad resursmaximera betyder, enligt oss. 

 
”Skapa önskvärda effekter i informationsmiljön och därmed uppnå den militära 

operationens mål.” (Konceptet s. 18). 
 

Begreppet manövertänkande, eller manöverkrigföring som Militärstrategisk doktrin 

benämner det, innebär att effektivt påverka, splittra, avskära eller bekämpa en 

motståndare utifrån fyra interagerande faktorer – tid, rum, förmåga och ledning. 

 
”Manövertänkande är att motståndaren kan besegras utan dennes huvudstridskrafter 

behöver nedkämpas.” (Konceptet s 21). 

 

Det grundläggande är att en eventuell motståndare bekämpas utan att huvudstridskraften 

nedkämpas. Man vill förmå motståndaren att uppleva hopplöshet och att den enda 

utvägen är att ge upp. Detta kan beskrivas exempelvis genom att den ena partens 

krigsförmåga utmålas som större än dess motståndares. Resursmaximera har således en 

stor betydelse inom manöverkrigföringen. Genom att förmedla vilseledande information 

och skydda annan information kan motståndarens förmåga för upptäckt och bedömning 

minimeras (Försvarsmakten 2007).  

 
”Nyckeln till framgång är att vara långsiktig och proaktiv i vårt agerande, liksom att 

hastigt uppkomna situationer snabbt kunna agera.” (Direktivet s. 5). 

 

Citatet ovan ser vi som en framgångsfaktor och bottenplattan för att den 

militärstrategiska kommunikationen bör vara implementerad och känd inom 

organisationen. Det är av vikt att försöka förutse kommande kommunikativa aktiviteter, 

i syfte att stärka Försvarsmaktens förtroende. I händelse av hastigt uppkomna 

situationer, bör resursmaximering kunna ske med snabba ledtider. 
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Det måste finnas handlingsfrihet, beslut och riktlinjer för att chefer på olika 

organisatoriska nivåer ska ha möjlighet att agera kommunikativt, när tillfället uppstår.  

 

Personalen bör vara förberedd, det bör finnas kommunikationsplaner, 

kommunikationskanaler och kontaktnät, för att kunna agera utan fördröjning och 

kommunikativt. 

 

I boken ”Om stridens grunder”, skrivs bland annat om framgångsfaktorer, till exempel 

att agera genom att ta och behålla initiativet och att våga ta de risker som krävs. Man 

måste vara rätt utrustad, rätt utbildad, rätt motiverad och därmed överlägsen innan 

striden påbörjas. Chefen måste prioritera och beordra kraftsamling (Smedman 1994). 

 

Andra framgångsfaktorer som vi identifierar är följande: 

 
”Under en militär operation måste förståelsen för och användandet av begrepp 

relaterat till informationsmiljön vara otvetydiga.” Konceptet s. 15. 

 

”För att kunna samordna användandet av de strategiska maktmedlen behövs riktlinjer 

för de underliggande nivåerna.” Konceptet s. 19. 

 

”Utmaningen ligger i att gå från ord till handling och ge tydliga inriktningar för den 

militärstrategiska kommunikationen.” Konceptet s. 20. 

 

Vi har valt att belysa alla tre citat ovan från Konceptet, då de alla på ett tydligt sätt 

belyser vikten av att resursmaximera. Det handlar om otvetydiga begrepp, riktlinjer och 

att gå från ord till handling. 

 

Ett ord som ofta förekommer i kategorin resursmaximera i samtliga tre dokument är 

”effekt” eller att vara ”effektiv”. Det handlar om att uppnå, skapa, förstärka och det 

gemensamma som vi läser ut av detta är att Försvarsmakten vill skapa effekter med 

militärstrategisk kommunikation, bland annat för att förstärka operativ verksamhet.  

 

I den masteruppsats som 2011 skrevs av Christian T. Devine vid Marine Corps 

University, USA (Devine 2011), konstaterar han bland annat att många höga 

amerikanska militära officerare har förklarat att kommunikation är en integrerad del av 

modern krigföring, men uttrycker fortfarande rädsla vid uppfattade misslyckanden, för 

att påverka allmänheten gällande positiv och operativa effekter. 

 

Alltså ser vi även i Devines uppsats kopplingen mellan strategisk kommunikation, 

effekt och att resursmaximera (amerikanska försvarsmakten, likt Nato, benämner sin 

kommunikation strategisk och inte militärstrategisk, på grund av dess mer direkta 

koppling till den politiska nivån, jämfört med den svenska försvarsmakten).  

 
”Enkelt uttryckt, den globala kommunikationsmiljön utvecklas och rör sig för snabbt 

för att påverka försvarsdepartementets effektiva deltagande, baserat på nuvarande 

doktrin och politik.” (Devine 2011 s. 4). 
 

Devine konstaterar alltså att år 2011 följde inte det amerikanske försvarsdepartementet 

med i utvecklingen inom kommunikationsmiljön, alltså att en resursmaximering inte var 

möjlig. Amerikanska försvarsmakten såg även vikten av att resursmaximera, enligt 

Devine, precis som vi idag, åtta år senare, ser inom den svenska försvarsmakten. 
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”En effektiv strategisk kommunikation är nödvändig för att upprätthålla global 

legitimitet och stödja våra politiska mål.” (Devine 2011 s. 15). 
 

Vi sammanfattar kategorierna som återfinns i de tre dokumenten till att perspektivet 

resursmaximera ska förstärka Försvarsmaktens agerande, för att skapa påverkan, effekt 

och förståelse. 

 

I ovanstående kapitel presenterades resultatet av empirin, som ligger till grund för 

diskussionen i det nästkommande kapitlet. Både kapitel 4 resultat och kapitel 5 

diskussion har samma underrubriker, för att läsaren, enligt oss, ska kunna följa 

perspektiven på ett tilltalande sätt. 
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5 Diskussion  
 

Kapitlet innehåller våra reflektioner, tankar och idéer av vår insamlade empiri, med vår 

forskningsfråga i fokus. Vi kommer även att använda Lasswells kommunikationsteori 

för att förstärka legitimiteten av framarbetade teman.  

5.1 Perspektiv 

 

Nedan redovisas de fem perspektiv som vi under analysen av empirin kommit fram till. 

Vår fördjupning av de olika perspektiven, menar vi det som vi vidare har tolkat ur de 

teman som vi anser har framkommit ur vår empiri. Vi analyserar varje perspektiv var 

för sig för att i nästa steg placera dessa i Lasswells kommunikationsteori och påvisa hur 

våra perspektiv kan användas för att kommunicera. Slutligen sammanfattar vi alla 

perspektiv och hur de kan påverka varandra. 

5.1.1 Stödja  

Som vi skrivit om i kapitel 4, så innebär stödja för oss, en process för diskussion och 

planering till en färdig produkt. Man ger till exempel beslutsfattare (ledare) de verktyg 

de behöver för att nå uppsatta mål med hjälp av militärstrategisk kommunikation. Vi 

uppfattar att stödja sker innan genomförandet av kommunikationsaktiviteter. 

I Devines uppsats (Devine 2011) finns, enligt oss, likheter gällande perspektivet stödja, 

mellan amerikanska försvarsdepartementet och Försvarsmakten idag. Stödja ser vi som 

en process som sker över tid. 

”Efter att ha kämpat för att ta itu med strategisk kommunikation och utveckla effektiva 

samordnings-/stödprocesser under det senaste decenniet, är det nu konsensus att se 

strategisk kommunikation som en process.” (Devine 2011 s. 8). 

Natos förhållningssätt till vad de benämner som strategisk kommunikation, är en 

uppdelning av begreppet i en funktion, en process och ett tankesätt (Nato 20 september, 

ss. 6–7). Vår uppsats har inte haft som målsättning att jämföra Natos syn och arbete 

kring begreppen, men vi anser att det är spännande att ändå ta in erfarenheter och 

tankesätt från Nato med anledning av deras erfarenheter. Nato arbetar löpande med 

strategisk kommunikation och i Estland finns sedan 2013 Strategic Communications 

Centre of Excellence, NATO StratCom COE, som utgör ett kunskaps- och 

forskningscenter till förmågestöd för Nato och dess partners inom området strategisk 

kommunikation. Centret arbetar med forskning, doktrinutveckling och utbildning inom 

strategisk kommunikation (Wikipedia 2018). 

Inom funktionsbegreppet beskriver Nato strategisk kommunikation som de 

informationsaktiviteterna som genomförs av personal inom psykologiska operationer, 

informationsoperationer och kommunikationstjänst. Funktionen ska säkra att Natos 

aktiviteter och ord sätts i ett sammanhang. 

Processen ska koncentrera kommunikationsresurser och -aktiviteter för att uppnå 

specifika mätbara effekter. Processen ska ta fram direktiv, kommunikationsplaner och 

andra dokument av kommunikativt värde. 

Den sista delen i begreppsuppdelningen är att man ser strategisk kommunikation som 

ett tankesätt. Tankesättet ska skapa ett bredare perspektiv på kommunikation för att 
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uppnå effekter i informationsmiljön. Stabspersonalen bör ha förståelse för allt som 

genomförs kommunicerar något. Tankesättet måste vara genomgående från befälhavare 

ner till taktisk nivå för att vara framgångsrikt (NATO 2017). 

Som tidigare nämnts, har Försvarsmakten valt att kalla strategisk kommunikation för 

militärstrategisk kommunikation, för att skilja på den politiska nivån (strategisk 

kommunikation) och den högsta militära (militärstrategisk kommunikation). I 

”Slutredovisning av Försvarsmaktens perspektivstudie 2016–2018” går följande att läsa: 

”Militärstrategisk kommunikation utgör en funktion och ett koncept på militärstrategisk 

nivå som samordnar militär kommunikation och informationskrigföring. 

Militärstrategisk kommunikation avser samordning och koordinering av ord och 

handling på militärstrategisk och operativ nivå. Den militärstrategiska 

kommunikationen ska utformas så att den politiska viljan avspeglas i Försvarsmaktens 

budskap.” (Pålsson 2018 s. 39). 

Denna text är densamma som den som står skriven i Försvarsmaktens dokument, 

Svensk Planerings- och ledningsmetod, SPL. Här dyker ett begrepp upp som vi inte kan 

återfinna vare sig i Handbok informationsoperationer eller i förhandsutgåvan för 

Informationstjänst, militär kommunikation. Vad avses med militär kommunikation? 

Enligt oss skulle detta bli tydligare om man skulle använda begreppet 

kommunikationstjänst. I Försvarshögskolans koncept från 2017 går följande att läsa: 

”Militärstrategisk kommunikation utgör en funktion och ett koncept på militärstrategisk 

nivå som samordnar militär kommunikation och informationskrigföring.” (Clément & 

Trané 2016 s. 17). 

Perspektivstudien, SPL och Konceptet är, enligt oss, konsistenta. Men vad betyder det 

då att militärstrategisk kommunikation är en funktion och ett koncept? När vi slår upp 

ordet funktion i svenska akademins ordbok anser vi att följande förklaring passar in; 

”bestämd tilldelad uppgift i ett visst sammanhang.” (Svenska Akademiens ordbok 

2019). Vi får uppfattningen av att militärstrategisk kommunikation är något som man 

gör.  

När vi läser Direktivet under rubriken Militärstrategisk grundidé får vi följande 

förklaringar på begreppet militärstrategisk kommunikation: 

”Militärstrategisk kommunikation (MilStratKom) utgör en grundidé på 

militärstrategisk nivå som samordnar kommunikationstjänsten och 

informationsoperationer.” (Bjelke 2019 s. 3). 

Vi fastnar i denna text för ordet grundidé. Vad är en grundidé? Vad är Försvarsmaktens 

militärstrategiska kommunikations grundidé? Vi återfinner inte vad som menas med 

detta i Direktivet. Lite längre ner i Direktivet under rubriken Militärstrategisk 

kommunikation finns följande textavsnitt: 

”Militärstrategisk kommunikation avser samordning och koordinering av budskap och 

verksamhet på militärstrategisk och operativ nivå. MilStratKom syftar till att influera 

utvalda målgruppers preferenser, engagemang och agerande. Den är en aktiv del av 

och förstärker militära aktiviteter i syfte att få större effekt.” (Bjelke 2019 s. 3). 
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Vi anser att det finns belägg för att det råder otydligheter kring vad militärstrategisk 

kommunikation innebär. Detta kan orsakas av att begreppet är relativt nytt och att det 

har funnits flera benämningar på begreppet.  

Nato beskriver en liknande utmaning gällande olika definitioner av deras begrepp 

strategisk kommunikation. På hemsidan ”NATO Strategic Communications Centre of 

Excellence” går att läsa följande definition: 

“There are many definitions that define Strategic Communications. Current NATO 

approved definition of Strategic Communications says that Strategic Communication is 

the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and 

capabilities - Public Diplomacy, Public Affairs, Military Public Affairs, Information 

Operations and Psychological Operations, as appropriate - in support of Alliance 

policies, operations and activities, and in order to advance NATO’s aims.” (NATO 

2019). 

Vi anser att Försvarsmakten behöver vara tydligare när det kommer till att definiera 

militärstrategisk kommunikation. Att det beskrivs som en funktion, koncept och en 

grundidé skapar inte tydlighet, enligt oss. I Rapporten går följande att läsa: 

”För att militärstrategisk kommunikation ska kunna inriktas på ett effektivt sätt under 

en militär operation måste förståelsen för, och användandet av begrepp relaterat till 

informationsmiljön vara otvetydig”. (Clément 2017 s. 15). 

Vi anser vidare att texten beskriver en framgångsfaktor för att den militärstrategiska 

kommunikationen ska lyckas. Det bör inte finnas tolkningsutrymme i 

begreppsförklaringen till militärstrategisk kommunikation. Det bör vara otvetydigt. Vi 

anser att det skulle kunna vara en väg att gå, att benämna militärstrategisk 

kommunikation som ett verktyg för planering av kommunikationstjänst och 

informationsoperationer på strategisk nivå. Funktionerna är kommunikationstjänst och 

informationsoperationer och det är inom dessa två fastställda budskap sänds ut. Oavsett 

hur Försvarsmakten väljer att gå vidare med begreppet militärstrategisk 

kommunikation, som är viktigt i allt som Försvarsmakten genomför, finns en vinning i 

att förtydliga och förenkla så att alla som jobbar inom kommunikationstjänst och 

informationsoperationer känner sig trygga med innebörden av begreppet. 

Vi anser att Försvarsmakten har en spännande resa framför sig kopplat till utveckling 

och implementering av militärstrategisk kommunikation. Även om militärstrategisk 

kommunikation genomförs anser vi att den inte är fullt ut implementerad i 

Försvarsmakten och att det finns perspektiv som saknas. Ett exempel är att det inte finns 

någon handbok inom militärstrategisk kommunikation.  

Med detta som bakgrund anser vi att våra belägg stärks, för att det råder otydlighet inom 

militärstrategisk kommunikation och det kan delvis förklaras med att personalen inte 

har en gemensam utgångspunkt i form av en handbok. I skrivande stund finns det en 

planering att inom kort skriva en handbok för militärstrategisk kommunikation. Vår 

förhoppning är att även handboken för kommunikationstjänst och 

informationsoperationer uppdateras så att de omfattas av militärstrategisk 

kommunikation. Annars finns, enligt oss, en risk för att önskvärda effekter i 

informationsmiljön uteblir.  
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Ett annat exempel är att det inte finns någon utbildning i Försvarsmakten i 

militärstrategisk kommunikation. Liksom för ledarskapet finns det vinning i, anser vi, 

att personal som utbildar sig inom Försvarsmakten har en förståelse och kunskap om 

militärstrategisk kommunikation. Om ansvaret att kommunicera endast finns hos 

utpekade kommunikatörer kommer effekten att nedgå, anser vi. Utbildning inom 

militärstrategisk kommunikation bör finnas i två olika varianter. En enklare utbildning 

som genomförs för all personal som går igenom Försvarsmaktens utbildningssystem. 

Och en variant som erbjuds till Försvarsmaktens kommunikatörer som bör vara mer 

omfattande och gå på djupet för att alla som ansvarar för kommunikation ska ha samma 

grundplatta att utgå ifrån för att uppnå maximal effekt. 

5.1.2 Leda 

En viktig grund inom Försvarsmakten har varit och är, ledarskap. Ordet ledarskap kan 

ha olika betydelser, men handlar i stort om att leda människor, mot till exempel uppsatta 

mål. Det kan handla om att styra, delegera och ansvara. 

 

I en uppsats från Uppsala universitet med titeln: ”Generation Y – En studie om vad som 

motiverar yngre medarbetare” visar på vikten av en bra ledare för yngre medarbetare. 

Motivation ses som viktigt, precis som den enskilde medarbetarens behov, tydliga 

inriktningar och regler samt chans till utveckling (Abdulreda & Giba 2017).  

 

Vi ser en koppling till Försvarsmakten i detta. Det är inte Försvarsmaktens 

kommunikationsdirektör som personligen sänder de militärstrategiska budskapen, utan 

personer under honom, ända ner till förbandsnivå. Underställd personal är i behov av 

tydliga inriktningar, precis som uppsatsen ovan, gör gällande.  

 

I Per-Olof Nordins uppsats, som nämns i kapitel 2, med rubriken ”Strategisk ledning – 

på riktigt?” ställs frågan om regeringens dokument ” Nationell säkerhetsstrategi” och 

Försvarsmaktens ”Militärstrategisk doktrin” är koherenta (Nordin 2018). Det är viktigt 

med ett gott ledarskap, som ser till att det finns förutsättningar att ta fram handböcker 

och utbildningar. Finns det skiljaktigheter med nyansskillnader, skulle det kunna leda 

till misstolkningar. 

 

Vår analys av militärstrategisk kommunikation är att den uppfattas som toppstyrd. 

Orden militärstrategisk kommunikation visar på att man menar kommunikation på 

högsta militära nivå – strategisk. Det finns inget begrepp inom Försvarsmakten för 

militärtaktisk kommunikation, dock skriver Direktivet att militärstrategisk 

kommunikation omfattar både den strategiska och operativa nivån.  

 

Hur sker då processen ut som sänder den politiska viljan, de politiska målen gällande 

Sveriges försvar till den breda allmänheten? Överbefälhavaren har flera underställda 

chefer, bland annat cheferna för Ledningsstaben, Personalstaben, Militära underrättelse- 

och säkerhetstjänsten samt Juridiska staben. Det är dock nedanstående två underställda 

chefer, som enligt oss, till stor del påverkar utövandet av den militärstrategiska 

kommunikationen. Dessa är chefen för produktionen (C PROD), som bland annat 

ansvarig för övningsverksamhet och produktion av krigsförband samt chefen för all 

insatsverksamhet (C INSATS), nationellt och internationellt. 
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C PROD ansvarar för övningsverksamhet, övningar där man övar förmågor som 

Försvarsmakten enligt uppsatta mål ska kommunicera. C PROD har ingen egen fast 

kommunikatör, utan måste i varje enskilt fall, ta hjälp av den strategiska nivån. 

 

C INSATS är på den så kallade operativa nivån och har idag ingen egen 

kommunikationsavdelning eller enskilda kommunikatörer i sin organisation, utan stöds 

direkt av den strategiska nivån.  

 

Marin-, armé- och flygvapencheferna, har sedan 2018 egna kommunikatörer. Tanken är 

att låta dessa ta ett större ansvar och kunna ha handlingsfrihet kopplat till 

kommunikation. Detta medför att det är viktigt att styrande dokument och handböcker 

är konsistenta och innehåller riktlinjer och ansvar för att Försvarsmakten ska kunna 

kommunicera sina budskap. Det är viktigt att kommunikatörerna kan se till helheten och 

inte fokusera kommunikationen till sin egen vapengren. Vid Försvarsmaktens förband, 

skolor och olika centrum, finns minst en kommunikatör som rent organisatoriskt infaller 

under respektive stridsgrenschef.  

 

Det finns även fyra militärregioner som är kortfattat beskrivet, är organiserade under  

C PROD och C INSATS, beroende på vilken typ av verksamhet de genomför. Alla fyra 

militärregioner har en kommunikatör. 

 

Låt oss anta att det i en nationell insats, som till exempel en ubåtsjakt eller bekämpning 

av skogsbränder, som leds av C INSATS, händer något som bör och kan kommuniceras. 

Då måste den operativa nivån kontakta nivån ovanför, det vill säga den strategiska, och 

be om råd och stöttning. Detta kan innebära att tidsperspektivet för att hinna planera 

kommunikation kring händelsen nedgår och den kommunikativa effekten kan utebli.  

 

 
Bild. Egen, förenklad organisationsskiss gällande strategisk och militärstrategisk 

kommunikation.  
 

Försvarsmakten har delat in kommunikationstjänsten i olika nivåer. Idag finns 

kommunikatörer på alla nivåer förutom på operativ nivå. Vid planeringsarbete som 

kräver kompetens inom kommunikation, lånas den kompetensen från strategisk nivå, 

från Ledningsstabens kommunikationsavdelning. Detta innebär att man som 

kommunikatör på strategisk nivå kan skriva ett direktiv där man delar ut uppgifter, som 

man sedan löser själv, då man blir utlånad till operativ nivå. Detta behöver inte innebära 
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att man tappar kommunikativ effekt, men de tillfällen operativ nivå inte söker 

kommunikationsstöd för att lösa kommunikativa uppgifter utan ignorerar dessa tappar 

Försvarsmakten kommunikativ effekt, enligt oss. 

 

För att Försvarsmakten på ett effektivt sätt, ska kunna använda kommunikationstjänsten 

och informationsoperationer, bör en grundplatta finnas. Med grundplatta menar vi att 

handböcker, direktiv, doktrinbilagor, kommunikationsplaner och utbildning finns 

tillgängliga. Militärstrategisk kommunikation har en viktig roll i Försvarsmaktens 

organisation. Ska den vara framgångsrik eller misslyckad ligger just nu i att få klart 

grunden, enligt oss. Vi fastnade för ett citat när vi genomförde analys av empirin:  

 
”Användandet av begrepp relaterat till informationsmiljön måste vara otvetydig.” 

(Clément 2017 s. 15). 
 

Militärstrategisk kommunikation bör beskrivas på ett enkelt och begripligt sätt. Kan 

man genomföra militärstrategisk kommunikation, eller är planeringen av 

kommunikation aktiviteter och informationsoperationer militärstrategisk 

kommunikation? För att lyckas förtydliga behövs även utbildning och att sätta 

kompetenskrav på kommunikationsorganisationen. För att vara ansvarig inom 

kommunikationstjänst och informationsoperationer borde personalen, likt andra delar i 

Försvarsmakten, ha erforderlig utbildning. Detta påverkar i förlängningen möjligheten 

att leda. Alla vet vad som ska åstadkommas och hur man gör detta. Den strategiska 

nivån fokuserar på att hålla grundplattans form, den operativa och taktiska nivån 

fokuserar på kortsiktig planering och genomförandet av kommunikationstjänst och 

informationsoperationer. 

5.1.3 Stärka 

 

Enligt oss finns det en koppling mellan perspektivet stärka och perspektivet stödja. De 

står varandra nära, är beroende av varandra och i stödprocesser bör man ständigt ha i 

åtanke att den militärstrategiska kommunikationen ska vara stärkande.  

 
”Inledningsvis inriktar grundidén Försvarsmaktens kommunikationstjänst i syfte att ge 

effekter genom utvecklade metoder och processer.” (Direktivet s. 5). 

 

Metoder och processer passar väl in under perspektivet stärka. Metoder och processer 

anser vi är en förutsättning för att kunna bygga upp, stärka en organisation. Det är enligt 

oss viktigt att ansvarig för militärstrategisk kommunikation, beskriver nedåt i 

organisationen uppsatta mål gällande militärstrategisk kommunikation, när militär 

verksamhet planeras, gällande övningsverksamhet och insatsverksamhet. 

 

En uppsats från Södertörns högskola 2015 med titeln ”Med berättandets kraft” handlar 

bland annat om att konsumenter idag vill ha ett mervärde. Ett mervärde kan skapas 

genom att ett företag eller myndighet skapar ett starkt varumärke. Ett sätt att skaffa detta 

är så kallad storytelling som handlar om att företaget eller myndigheten till exempel via 

reklam berättar en historia om varumärket, med olika budskap, som gör att mottagaren 

får en viss bild av företaget eller myndigheten. Detta stärker i många fall företaget eller 

myndigheten. Ett exempel är dagligvaruföretaget ICA:s koncept ”ICA-Stig”. Företaget 

vill sända ett budskap om att konsumenterna ska känna trygghet och engagemang. 

Vidare ska kunden få känslan av att ICA:s butiker är fräscha, ljusa och att personalen är 

trevlig och påläst (Rådh & Aderlund 2015).  
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ICA vill skapa en viss känsla kring sitt varumärke, precis som Försvarsmakten vill, där 

myndigheten enligt sin marknadsplan har som mål att varumärket Försvarsmakten bland 

annat ska vara att myndigheten möter varje hot och klarar varje utmaning. 

Värdegrunden handlar om öppenhet, resultat och ansvar. 

 

Militärstrategisk kommunikation bör förstärka Försvarsmaktens varumärke och det kan 

handla om allt från att visa att Gotland är viktigt för Sverige, att Försvarsmakten är en 

bra arbetsgivare för unga personer, att Sveriges befolkning får valuta för den skatt man 

betalar eller att marinen behöver fler fartyg. 

 

Det kan även handla om att sända budskapet stärka till de drygt 50 000 män och kvinnor 

som redan finns i och verkar inom Försvarsmakten. Dessa drygt 50 000 personer blir, 

medvetet eller omedvetet, ambassadörer för Försvarsmakten och sänder budskap när de 

pratar med andra i sin omgivning om Försvarsmakten. 

 

Enligt Försvarsmaktens ”Marknadsplan 2018–2019”, vill man vara ett tydligt alternativ 

för unga personer som söker jobb. Försvarsmakten konstaterar att man på ett tydligt sätt 

vill visa det unika med Försvarsmakten och vad myndigheten kan erbjuda. 

Framgångsfaktorer är bland annat att kunna erbjuda personlig utveckling, att 

ledarskapet är mycket viktigt och gör unga till ambassadörer och att man vill genom sitt 

arbete göra skillnad och förbättra samhället. En annan viktig parameter för unga är att 

man har kul på arbetet. 

 

Försvarsmakten jobbar för att ständigt stärka sitt varumärke, så att den svarar mot 

svenska folkets förväntningar på myndigheten. Försvarsmakten ser krav på sig, som 

måste vara uppfyllda för att vara en trovärdig myndighet. Fyra krav identifieras: 

 

Modern: Försvarsmakten ska vara en samtida aktör och samhället 

utveckling ska återspeglas i myndigheten. Det ska finnas en vilja och 

förmåga till att sträva framåt, att utforska nya perspektiv, jobba för ständig 

förbättring samt visa på Försvarsmaktens del i totalförsvaret. 

 

Handlingskraftig: Försvarsmakten ska vara proaktiv och ta initiativ, att 

vara handlingskraftig och att vara steget före för att nå resultat. Man ska 

ha självförtroende och vara offensiv i det vi säger och gör.  

 

Kompetent: Att på ett korrekt sätt använda samlad kunskap, det vill säga 

att kunna omsätta kunskap i praktiskt handlande. Förmågor och kompetens 

måste ständigt utvecklas i takt med både samhället och omvärlden.  

 

Trovärdig: Myndigheten är öppen, pålitlig och uppfattas som korrekt. För 

att uppnå detta måste man vara tydlig med aktuell hotbild och hur den 

förändras, att Försvarsmakten verkar i en så kallad gråzon. Man måste 

förmedla förmågor, det vill säga vad man kan, vad man gör och hur man 

utvecklar olika samarbeten och förmågor.  

 

Med ovanstående som grund, ser Försvarsmakten att man kan sända ett budskap om en 

myndighet som är tydlig, intressant och attraktiv. För att Försvarsmaktens 

personalförsörjning idag och imorgon, ska fungera och kunna rekrytera rätt antal 

personer, med rätt kompetens, måste Försvarsmakten vara en attraktiv arbetsgivare och 

ett viktigt steg i detta, är att ständigt stärka sitt varumärke. Försvarsmakten är helt 
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beroende av en fungerande personalförsörjning, för att kunna uppfylla uppsatta 

personalramar. En intressant reflektion som vi har diskuterat är Försvarsmaktens 

personalförsörjning kopplat till militärstrategisk kommunikation. Det har flertalet 

gånger framförts kritik kring Försvarsmaktens rekryteringsarbete.  

 

När värnplikten lades vilande ökade kraven på kommunikationen i samband med 

rekrytering. Det fanns inte längre en tillförsel av arbetskraft och ett underlag att 

rekrytera anställd personal. Kraven på Försvarsmaktens kommunikation ökade kopplat 

mot att nå ut till en målgrupp som vill arbeta i Försvarsmakten. Rekryteringen har inte 

svarat upp till de krav som funnits för att Försvarsmakten ska kunna personalförsörja sig 

själv med anställda sjömän, soldater och officerare. Till del kan man påstå att 

Försvarsmaktens erbjudande inte framkommit eller har inte varit tillräckligt intressant 

för målgruppen. Vems ansvar är då personalförsörjningen av Försvarsmakten? Det finns 

säkerligen några som skulle påstå att det är högsta ledningen. Vi har istället valt att se 

detta kopplat till interkommunikation, ambassadörsskap och eget ansvar. I 

Försvarsmakten finns cirka 50 000 medarbetare, om alla skulle rekrytera en person 

skulle Försvarsmaktens rekryteringsbehov vara uppfyllt med råge. Alla 

reklamkampanjer som genomförs, event med rekryterande karaktär eller skolbesök som 

genomförs skulle kunna begränsas.    

 

Att stärka Försvarsmaktens varumärke ska ske genom uppsatta målsättningar och dessa 

är att allmänheten ska uppfatta att Försvarsmakten säkrar fred och frihet, uppfattas som 

en attraktiv arbetsgivare och en aktör tillsammans med andra inom totalförsvaret samt 

en aktör i det globala fredsarbetet. 

 

Försvarsmakten konstaterar att idag är samhällets kunskap gällande uppdrag och mål 

relativt låg. Dagens unga har inte upplevt hot mot Sverige och tycker inte att ett 

självständigt land är av lika stor betydelse som den äldre generationen. (Landeström 

2018). 

5.1.4 Medvetandegöra 

 

I perspektivet medvetandegöra sker processen för hur budskapen ska utformas och i 

vilken kanal som är bäst anpassad för att nå målgruppen. Förpackningen av 

kommunikation bestående av kommunikationsplan, talepunkter, målgruppsanalys och 

kanalval är relevant för att lyckas. Förpackningen hinner man inte alltid med, utan 

många gånger måste en myndighet som Försvarsmakten kunna agera med korta ledtider 

och med lite underlag.  

 

Sociala medier är en viktig del av militärstrategisk kommunikation. I alla tre dokument 

kan man återfinna betydelsen av de sociala plattformarna som utvecklats från den 

senaste tidens teknikutveckling. Att använda sociala medier för att försöka påverka en 

utvald målgrupp är både billigt, effektivt och kräver lite kraftansträngning. Exempelvis 

är köpta annonser på Facebook svåra för en användare att bortse ifrån, de kommer upp i 

ditt flöde vare sig du vill eller inte. Detta medför att du kan utan kännedom bli 

påverkad. 

 

Försvarsmakten ska enligt de analyserade dokumenten föra en aktiv dialog i olika 

forum. Forum kan översättas som kanaler, alltså där man väljer att offentliggöra och 

sprida bearbetad information, medvetandegöra. Man ser även vikten av att förankra 

Försvarsmaktens roll i Sverige. Detta möjliggörs av exempelvis sociala medier. Vi anser 

att följande två citat stärker vårt argument att sociala medier är en viktig kanal: 
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”Sociala medier utgör en betydande del av det offentliga rummet som påverkar 

krigföringen.” (Konceptet s. 10). 

 

”Sociala medier kan användas som effektivt verktyg för att med precision genomföra 

och möta påverkanskampanjer.” (Konceptet s. 11). 

 

2013 blev en handbok för sociala medier fastställd i Försvarsmakten. 2006 kunde 

världen skapa profiler på Facebook (Wikipedia 2019). Det innebär att Försvarsmakten 

under sju år saknade en handbok som ger riktlinjer, råd, rutiner och beskrivningar. Om 

detta har påverkat Försvarsmaktens roll i sociala medier kan vi endast spekulera i. Vi 

kan dock konstatera att en hel del har hänt sedan 2013 fram till nu och vår fråga är om 

det inte finns ett behov av att uppdatera handboken? Denna fråga besvarar vi inte i 

denna uppsats, men vi konstaterar att om man vill ligga i framkant för att använda sina 

sociala medier på ett framgångsrikt sätt, så underlättar det att uppdaterade dokument, 

riktlinjer och rutiner. Vi anser att det finns en risk att Försvarsmakten halkar efter och 

tappar effekt i kommunikationen om man inte strävar efter att utveckla och följa med i 

utvecklingen. Sociala medier är en av de viktigaste kanalerna för Försvarsmaktens 

militärstrategiska kommunikation, enligt oss.  

Tänkvärt är att oavsett vad som sker på slagfältet, så avgörs kriget till stor del i våra 

politikers och medborgares försvarsvilja (Liddell Hart 1944). Hur står det till med den 

svenska befolkningens försvarsvilja? Hur medvetna är den svenska befolkningen om 

vad försvarsvilja är och bryr man sig om denna? Det kan vi endast spekulera om och 

kommer heller inte att besvara i denna uppsats, men militärstrategisk kommunikation 

har en stor del i att förstärka försvarsviljan. Vårt perspektiv medvetandegöra anser vi 

också fyller en viktig roll gällande försvarsviljan.  

”Militärstrategisk kommunikation som stärker våra avsikter och försvarsvilja samt 

skapar internationellt stöd.” (Försvarsmakten 2016 s. 57). 

Ett allvarligt hot mot försvarsviljan i fred och kris är att främmande makt troligen 

bedriver påverkan och vilseledning genom psykologisk krigföring. Den svenska 

befolkningen bör, om den inte redan är det, vara medveten om att detta subtila sätt att 

urholka försvarsviljan ständigt pågår (Försvarsmakten 2016). Det är med andra ord 

viktigt med en väl fungerande militärstrategisk kommunikation för att stärka 

försvarsviljan och avbryta och förhindra främmande makts vilseledning- och 

påverkansoperationer. Detta kan ske genom att Försvarsmakten medvetandegör 

Sveriges befolkning om detta. Att Sverige inte varit i krig på över 200 år påverkar 

troligtvis befolkningen som kan ta freden för givet. Medvetandegöra är således en viktig 

parameter i att stärka försvarsviljan.  

Den psykologiska krigföringen syftar till att påverka uppfattningar, inställningar och 

beteende för att uppnå sina målsättningar. Försvarsmakten benämner psykologiska 

operationer för psyops. Det finns tre typer av psykologisk krigföring enligt 

Försvarsmakten: 

  

 Vit psyops – avsändaren framgår klart och tydligt 

 Grå psyops – avsändaren inte framgår tydligt 

 Svart psyops – avsändaren är felaktig 
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Gråzonsproblematiken försvårar Försvarsmaktens agerande. Militärstrategisk doktrin 16 

beskriver gråzonsproblematik såhär: 

 ”MSD kallas de strategiska otydligheter som uppstår mellan fred och krig. Dessa 

otydligheter bildar en spänning mellan den inre och yttre säkerheten.” (Försvarsmakten 

s. 37).  

Påverkansoperationer och informationskrigföringen lyfts i gråzonsproblematiken i allt 

större utsträckning fram som en ny typ av säkerhetshot som Sverige måste ha förmågan 

att hantera. Påverkansoperationer är koordinerad, integrerad och synkroniserad 

användning av en stats strategiska maktmedel som används i syfte att påverka beslut, 

uppfattningar och/eller beteenden.  

Informationskrigföring är ett tanke- och betraktelsesätt där man koordinerar kinetiska 

och icke-kinetiska metoder, i syfte att skapa dödliga eller icke-dödliga effekter inom 

informationsmiljön (Försvarshögskolan 2016).  

Men om skillnaderna mellan krig och fred har suddats ut, hur vinner man då i dagens 

krig? Captain, Sir Basil Liddell Hart, skriver följande i sin bok ”Thoughts on War”: 

” Wars are not won or lost on the fields of Battle, but in the heart and Minds of Political 

Leaders and more importantly, Public Opinion.” (Liddell Hart 1944). 

 

Vi konstaterar att det traditionella slagfältets karaktär har ändrats. Det finns andra 

parametrar än att slå ut så många av fienden som möjligt. 
 

Sociala medier har en viktig roll att fylla. I Konceptet går att läsa följande: 

 

”Sociala medier kan användas som effektivt verktyg för att med precision 

genomföra och möta påverkanskampanjer.” (Konceptet s.11). 

 

Vi anser att det är en viktig fråga hur Sverige som land kan skydda sig och motverka 

psykologiska operationer, vilseledning och påverkanskampanjer från främmande makt. 

Det har tidigare avslöjats om ett annat land har haft anställd personal som koordinerat 

och planerat spridit felaktig information i sociala medier (Fridh Kleberg 2018). Det vi 

anser är intressant ur ett försvarsmaktsperspektiv är hur man skyddar sig mot detta? Låt 

säga att främmande makt har 500 anställda som varje dag jobbar heltid med att på 

sociala medier sprida felaktig information och försöka starta och förstärka områden som 

skapar många känslor, vad krävs för att kunna bemöta detta? Frågan kommer vi inte 

besvara i denna uppsats men vi tror att detta är ett scenario som hela Sverige bör bilda 

sig en uppfattning om och även utforma en plan för, när det gäller hur det ska hanteras. 

Medvetandegöra blir således en del i att planera för att kunna stå upp mot psykologiska 

operationer i syfte att skada Sverige. 

 

I Andreas Johanssons uppsats med rubriken ”Kommunikation för strategisk effekt”, som 

nämns i kapitel 2, beskrivs hur militärstrategisk kommunikation presenteras när den 

publiceras i media (Johansson 2016). Han konstaterar att man inte kan förutse hur en 

nyhet sprids, men att medvetandegöra genom kommunikation är viktigt.  
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5.1.5 Resursmaximera 

 

Försvarsmakten finansieras av staten, det vill säga av skattemedel. Resursmaximera sin 

verksamhet borde då vara av yttersta vikt. Det handlar om att vara väl förberedd på 

kommande uppgifter, att planera för kommande situationer och verksamheter, för att 

lösa tilldelade uppgifter.  

 

Gällande militärstrategisk kommunikation handlar detta bland annat om att i rätt tid, i 

rätt kanal, sända rätt budskap och till rätt målgrupp. Om en liknande situation tidigare 

har uppstått och kommunicerats, kan denna information återanvändas och eventuellt 

modifieras, istället för att skrivas helt på nytt, vilket kan ta längre tid. Det handlar helt 

enkelt om att få ut maximal effekt med de tillgångar och resurser man har. 

 

I en magisteruppsats från Växjö universitet skriver författaren, under titeln  

”Informationsåteranvändning – en framtida helhetslösning”, om påverkande faktorer 

gällande att återanvända information. Bakgrunden handlar om att industrisamhället har 

övergått till ett informationssamhälle. Informationsteknologi gör att företag kan verka 

över hela jorden på ett helt annat sätt nu, än tidigare (Andersson 2006). 

 

Information är en mycket viktig tillgång för företag, det kan handla om rapporter, 

redovisningar, resultat av olika slag, kampanjer och annan information som publicerats 

intern och externt. Denna information bör bearbetas och lagras digitalt för att snabbt, 

vid behov, kunna sprida, nyskapa, kopiera och sända nya budskap. I dagens snabba IT-

samhälle kan dock företag ställas inför problemet att det är för mycket information att 

hålla reda på och att hitta den information man just för stunden behöver, blir svårt och 

tidskrävande. Man väljer att skapa ny information istället för att återanvända tidigare 

information. Samma information kan finnas på flera ställen och när en nyckelperson 

slutar, kan kunskap försvinna gällande var viss information finns och hur den nyttjats.  

 

Ett företag bör ha strategier för att kunna maximera nyttan av information, att kunna 

resursmaximeras när så krävs. När information behöver användas, bör man lätt kunna 

hitta rätt information, som kanske tidigare har använts, för att effektivt kunna sända 

budskap enligt uppsatta mål. 

 

Uppsatsen tar upp olika delar i att hantera information, till exempel när ny information 

skapas, måste denna tydligt märkas och struktureras med rätt så kallad metadata, för att 

om möjligt kunna återanvändas (Andersson 2006). 

 

Vi anser att ovanstående mycket väl borde appliceras inte bara på företag, utan även på 

Försvarsmakten. Vi anser vidare att Försvarsmakten bör ha en utarbetad plan för 

återanvändning av information kopplat till militärstrategisk kommunikation. När ett 

budskap behöver sändas snabbt, bör ingen tid gå till spillo för att leta information. 

Återigen anser vi att bottenplattan för militärstrategisk kommunikation är av största 

vikt, det bör finnas både handböcker och utbildningar och det är viktigt att på förhand 

planera för hur man ska agera vid vissa, situationer, som skulle kunna inträffa i 

framtiden.  

 

Framgångsfaktorer är alltså bland annat att vara otvetydig, att vara samordnad och ge 

tydliga inriktningar. Riktlinjer måste vara tydliga, för att på ett effektivt sätt gå från ord 

till handling. 
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Alla tre dokument vi har valt att analysera tar upp att militärstrategisk kommunikation 

ska vara både offensiv och defensiv på olika nivåer, för att skapa handlingsfrihet.  

 
”Militärstrategisk kommunikation ska vara både offensiv och defensiv till sin natur för 

att uppnå avsedd effekt i fred, kris och krig.” (Direktivet s. 5). 

 

”… skapa ett tillstånd där den egna handlingsfriheten maximeras samtidigt som 

motståndarens handlingsutrymme inom arenan minimeras.” (Konceptet s. 12). 

 

Detta tolkar vi som att det krävs fingertoppskänsla med kommunikationen för att kunna 

resursmaximera. Ibland behöver Försvarsmakten använda alla tillgängliga kanaler för 

att uppnå sina kommunikativa mål. Likaså kan det i vissa lägen krävas mindre 

omfattande kommunikationsaktiviteter för att uppnå Försvarsmaktens målsättningar, 

exempelvis då situationen omfattas av sekretess. Man ska, som vi nämnt, ha i åtanke att 

om man väljer att inte kommunicera så sänder även det budskap. Dessa budskap har 

man i regel sämre kontroll över och mindre möjlighet att påverka. 

 

I Konceptet för militärstrategisk kommunikation, nämns operationssäkerhet. Vi anser att 

operationssäkerhet, till viss del, står i motsats till kommunikationstjänst. 

Operationssäkerhet kan ibland innebära att Försvarsmakten inte kan resursmaximera, då 

viss verksamhet eller vissa förmågor måste skyddas. Ibland måste svåra val göras 

gällande operationssäkerhet, kontra militärstrategisk kommunikation. Synas, eller 

skyddas? 

 

Då det ligger på den enskilde att avgöra vad man säger eller inte säger, vad man visar 

eller inte visar, kan det ibland vara enklare att välja alternativet att inte göra något. Det 

som Försvarsmakten gör här och nu kanske inte är skyddsvärt men om en eventuell 

fiende lägger ihop ett antal händelser kan dessa summeras och ge en helhetsbild som 

kan bli skyddsvärd. Men personal som inte kan kommunicera på grund av 

operationssäkerhet medför att Försvarsmakten får svårt att uppnå effekt ur ett 

militärstrategiskt kommunikationsperspektiv. Resursmaximeringen uteblir också i vissa 

fall, personalen blir helt enkelt rädd att göra fel och väljer det alternativ som känns 

minst farligt att misslyckas inom, operationssäkerhet. I detta fall krävs goda ledare och 

en hög kunskapsnivå för att både kunna uppnå våra kommunikativa och operativa 

målsättningar. Försvarsmakten bör kunna resursmaximera inom alla områden, enligt 

oss. 

5.2 Perspektiv kopplade till kommunikationsteori 

 

Efter att vi arbetat fram våra perspektiv förde vi en diskussion kring hur dessa hade en 

koppling till Lasswells kommunikationsteori. Det som vi i kom fram till var att 

perspektiven kunde appliceras i teorin, vilket skapade en koppling mellan perspektiven 

om kommunikation. Vi ansåg att relevansen i våra perspektiv ökade i och med detta.   

 

Harold D. Lasswell insåg redan på 1950-talet att kommunikation är viktigt, men inte 

speciellt svårt. Han beskriver kommunikation på följande vis: 

 
Bild. Eget flödesschema för att beskriva ”The Lasswell Formula”. 
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Än idag kan detta anses som hörnstenarna i kommunikation, trots att teknikutveckling 

och världsnyheter påverkat strategisk kommunikation. Gör det inte krångligt, men se till 

att ha en kommunikationsplan med uppsatta mål och en fungerande process med att 

stödja, leda, stärka, medvetandegöra och resursmaximera. 

Vi finner denna teori som passande för att placera in våra analyserade perspektiv, för att 

skapa en effektfull militärstrategisk kommunikation. För att förtydliga vårt 

tillvägagångssätt poängterar vi att frågorna är kopplade mot vår referensram och att våra 

perspektiv återfanns i empirin. 

Vem? 

I Försvarsmakten finns det olika förband, skolor och centrum. Inom militärstrategisk 

kommunikation bör koordineringen ske så att kommunikationsaktiviteterna sprids ut i 

tid. Om exempelvis alla förband kommunicerar vid ett och samma tillfälle kan detta 

skapa mättnad, minska effekten och uppsatta mål nås inte. Med detta som bakgrund 

anser vi att perspektivet stödja lämpar sig väl inom frågan ”vem?”. 

Kan man tidigt i den militärstrategiska kommunikationsprocessen planera och 

koordinera det som ingår i kommunikationsaktiviteterna finns det mer tid för att planera 

själva genomförandet. Detta är även applicerabart på vårt perspektiv leda. Man 

bestämmer helt enkelt vem som ska kommunicera. 

Säger vad?  

Det är viktigt att utforma budskap som kan tolkas på önskat sätt och som är anpassat för 

målgruppen samt avsändaren. Det blir inte lika trovärdigt om soldaten på fältet står och 

pratar om militärstrategiska inriktningar, som om Försvarsmaktens överbefälhavare gör 

detta. Det är därför av vikt att i perspektivet stödja utforma olika budskap, med samma 

innebörd, som kan förmedlas på alla nivåer.  

Budskapet måste brytas ner och anpassas för att nå mest effekt. Budskapet bör också 

vara så pass enkelt att sändaren kommer ihåg och kan förmedla det på olika sätt. Så 

frågan, ”säger vad?” bereds under perspektivet stödja. Till viss del bör även någon 

bestämma budskapen och se till att dessa förmedlas. Detta medför att perspektivet leda 

till del passar in i denna fråga. 

Genom vilken kanal?  

Tidigare fanns det få kanaler att välja mellan som kunde skapa kommunikativ effekt. 

Det var helt enkelt inte möjligt att nå en stor mängd människor förutom genom tidning, 

TV och radio. Idag finns det helt andra möjligheter som både är effektiva, billiga och 

enkla att hantera. Vi har tidigare nämnt den teknologiska utvecklingen som skapat 

denna möjlighet. Vi kommer fram till att den kanal som vi anser har påverkat 

informationsmiljön mest är sociala medier. Försvarsmakten har egna kanaler i sociala 

medier, exempelvis Twitter, Youtube och Instagram. 

Fördelen med egna kanaler är att man själv kontrollerar dessa, vilka inlägg och 

kommentarer från utomstående som man väljer ska vara offentliga. Att välja kanal har 

kopplingar till vilken målgrupp man vill nå. Vi anser att både resursmaximera och 

medvetandegöra passar in under denna fråga. Resursmaximera passar in för att man vill 
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finna den kanal som skapar mest effekt i den målgrupp som man vill påverka. 

Perspektivet medvetandegöra passar in för de budskap man vill nå ut med verkligen når 

den målgrupp man vill påverka. Budskapen sänds inte bara ut i tomma luften utan redan 

innan man sänder budskapen vet man hur många som kommer att nås, vilken målgrupp 

och till vilken kostnad. Detta är enkelt och möjligt med dagens sociala medier. 

Till vem? 

Om vi inte har kunskap om den som vi vill kommunicera med, kan vi inte paketera våra 

budskap på ett sätt som i slutändan når och påverkar vår målgrupp. Att ha en målgrupp 

som beskrivs som Sveriges befolkning är inte bra nog, enligt oss, för att kommunicera 

på ett framgångsrikt sätt. Vilken ålder har målgruppen? Kön? Bakgrund? Intressen? Var 

bor den geografiskt sett? Alla frågorna har hög relevans för att ta fram målgruppen som 

i sin tur påverkar vilken kanal man ska använda.  

När generella målgrupper tas fram som till exempel Sveriges befolkning, tappas 

värdefulla parametrar för att genomföra framgångsrik kommunikation. Vi anser att till 

”vem?” kan sammankopplas med att medvetandegöra, då vill nå ut till så stor del av vår 

målgrupp som är möjligt.  

Med det kanalvalet ser vi en koppling till det som vi menar med att resursmaximera.  

Med vilken effekt? 

Hur man vill att kommunikationen ska uppfattas är inte det samma som hur 

kommunikationen uppfattas. Målgruppen som mottar våra budskap avgörs genom 

tolkning. Om paketeringen och målgruppsanalysen är välplanerad finns det större 

möjlighet att påverkan sker enligt önskemål, än om planeringen uteblir. Effekterna kan 

med detta resonemang till stor del förbestämmas. Stödprocessen har därmed en plats 

inom denna fråga, enligt oss. När ordet effekt framträder kopplar vi det samman med att 

stärka och resursmaximera. Båda dessa perspektiv har koppling till att uppnå effekt, 

vare sig det sker på planeringsstadiet (stödja) eller i själva genomförandet 

(medvetandegöra). Det kan vara svårt att mäta effekt av kommunikationsaktiviteter, 

kopplat till att ta reda på hur målgrupper uppfattar budskap och påverkas av dessa. Ett 

exempel kan vara en notis i en tidning och vilken effekt denna notis når. Även fast det 

finns utmaningar med att mäta så finns det fler möjligheter i nutid att genomföra detta. 

Om Försvarsmakten använder det som vi har valt att kalla processen för 

militärstrategisk kommunikation när man planerar med militärstrategisk 

kommunikation, anser vi att det finns möjligheter att bättre förutse effekter och förutse 

vilka effekter man vill uppnå, än om ingen planering sker. 

Avslutningsvis 

Perspektivet leda är något som alltid finns med i alla nivåer. Det är en förutsättning, 

enligt oss, för att kunna bedriva militärstrategisk kommunikation. Detta betyder inte att 

alla beslut ska fattas på högsta nivå, utan att det finns så pass mycket tydlighet, riktlinjer 

och förtroende i organisationen som medför att militärstrategisk kommunikation sker 

välkoordinerat och samordnat, men även att man som kommunikatör känner sig ha 

handlingsfrihet att agera när kommunikationsmöjligheten uppstår. Lika snabbt som den 

uppstår, lika snabbt kan den försvinna, avgörandet ligger i kommunikatörens händer.  
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6 Slutsats 
 

En slutsats, enligt oss, är att de fem perspektiv som tas upp i denna uppsats, ser vi som 

en process, för att kunna utveckla militärstrategisk kommunikation. 

 

Att förklara en process genom en cirkel, är vanligt och ett lättöverskådligt sätt. Den 

process gällande militärstrategisk kommunikation som beskrivs nedan fungerar, enligt 

oss, i normalfallet likt en cirkelformad process. Med fastställda dokument, handböcker 

och utbildningar, bör man dock kunna gå från ett perspektiv till ett annat, även om det 

inte är efterföljande i processen.  

 

Det kan till exempel handla om att sända ett budskap med hjälp av en situation som 

snabbt uppstått. Organisationen kan då inte, enligt oss, börja med perspektivet stödja 

och till exempel skriva en order, som sedan går vidare till ansvarig chef för beslut och 

sedan vidare i processen, enligt bilden nedan. Det bör då istället finnas rutiner som 

sedan tidigare övats som gör att man kan utnyttja situationen som snabbt uppkommit, 

för att resursmaximera. Det kan handla om att genomföra både informationsoperationer 

och kommunikationstjänst. 

 
Bild. Egen skiss på det vi har valt att kalla för processen för militärstrategisk kommunikation. 

 

Alla de tre analyserade dokumenten visar på detta och redogörs för nedan. Processen ser 

vi på detta sätt: 

 

 
Bild. Egen skiss över processen för militärstrategisk kommunikation. 

 

I ett första steg, finns processen stödja och är enligt oss grundstenen i processen. Här 

tänker man kloka tankar, undersöker, jobbar i arbetsgrupper, skriver underlag, 

uppdaterar databaser, reviderar, skriver handböcker och doktriner och slutligen lämnar 

underlag till chefer. Det kan även innefatta muntlig information till en eller flera 

människor i arbetet med militärstrategisk kommunikation. 
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I andra steget finner vi i processen, leda. Det är nu dags för chefen att fastställa 

dokument och genom order och direktiv ansvara för att de som behöver informationen, 

ska få den. Chefen ansvarar för att till exempel adekvat utbildning finns tillgänglig och 

ser till att stödja i processen och håller underlag uppdaterade genom kontinuerlig 

revidering och uppdatering. Chefen talar om vem som gör vad och varför för att 

slutligen följa upp så att detta efterföljs. 

 

I processens tredje steg finner vi ”stärka”, som får ses som ett tankesätt där alla som är 

involverade i militärstrategisk kommunikation vet vilka kommunikativa mål som finns 

uppsatta och vad som ska kommuniceras för att stärka Försvarsmakten i olika 

hänseenden. Försvarsmakten vill ha effekt, man vill optimera och stärka, genom att vara 

aktiv och tydlig.  

 

I ett fjärde steg finns ”medvetandegöra”. Enligt oss betyder detta medvetandegöra 

handlingar som möjliggör påverkan. Påverkan är det som man vill uppnå med 

kommunikation. Det kan handla om att höja förtroendet, höja försvarsviljan och 

värdeskapande som är markörer som vi härleder till att medvetandegöra. 

 

I det sista och femte steget finns ”resursmaximera” och innebär för oss, att 

organisationen är väl förberedd, utbildad för att hantera uppkomna eller planerade 

situationer och organiserad för lösa tilldelad uppgift. Att få ut maximal effekt med de 

tillgångar och resurser man har sig tilldelat, för att nå mer effekt. Hantera befintliga 

resurser i enlighet med uppsatta mål.  

 

Att resursmaximera kan i praktiken innebära att olika militära verksamheter slås ihop i 

tid och rum och kommuniceras i Försvarsmaktens informationskanaler, för att påvisa en 

eller flera förmågor i ett visst område. Istället för att ett arméförband övar på Öland och 

ett ytstridsförband gör detsamma i södra Skåne, så samövar de två förbanden i området 

på och runt norra Gotland, samtidigt som kommunikatörer visar på förmågan att 

samarbeta mellan vapenslagen och att Gotland är viktigt för Sverige och 

Försvarsmakten.   

 

Låt oss anta att det första steget i processen inte skulle finnas eller fungera – stödja: 

Grundstenen saknas, ingen tänker framåt, ingen uppdaterar dokument, ingen tar fram 

nya utbildningar och ingen ger cheferna några beslutsunderlag. 

 

Låt oss anta att det andra steget i processen inte skulle finnas eller fungera – leda: 

Någon måste ha det yttersta ansvaret, en person måste bestämma åt vilket håll man ska 

gå. En chef måste besluta att ett visst styrande dokument gäller eller upphävs.  

 

Låt oss anta att det tredje steget i processen inte skulle finnas eller fungera – stärka: 

Vilka är de uppsatta målen gällande militärstrategisk kommunikation, vad ska 

kommuniceras och vad ska inte. Skattemedel får inte slösas bort, vad blir effekten av att 

med fyra, svenska stridsflygplan eskortera ett amerikanskt, tungt bombflygplan över 

Gotland om ingen var där och fotograferade och kunde berätta om den unika händelsen? 

Ur ett militärstrategiskt perspektiv, inte speciellt mycket. Vi stärker Försvarsmaktens 

varumärke genom att visa på vår förmåga att samarbeta internationellt.  

 

Låt oss anta att det fjärde steget i processen inte skulle finnas eller fungera – 

medvetandegöra: Perspektiven stärka och medvetandegöra går ibland in i varandra, men 

medvetandegöra ser vi som fysiskt visa vad Försvarsmakten kan och därigenom påverka 
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omvärlden. Även här vill man höja förtroendet och höja försvarsviljan. Något som kan 

ses som en turistattraktion är den militära personal som dygnet runt, året om vaktar 

Kungliga Slottet i Stockholm samt Drottningholm slott på Ekerö. Den militära 

personalen skulle lätt och effektivt kunna ersättas med civila vakter. 

 

Men det är en militärstrategisk kommunikation att visa upp alla Försvarsmaktens 

förband och mitt i Sveriges huvudstad visa att Försvarsmakten finns där för landet och 

dess invånare.  

 

Försvarsmaktens kommunikation har ju sin utgångspunkt i verksamhetsidén och vision: 

 
”Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själv 

väljer.”(Landeström 2018 s. 5).  

 

Låt oss anta att det femte steget i processen inte skulle finnas eller fungera – 

resursmaximera: ponera att Försvarsmaktens personal inte skulle vara väl förberedd, 

inte utbildad för att hantera uppkomna eller planerade situationer och inte organiserad 

för lösa tilldelad uppgift.  

 

Försvarsmakten får då inte ut maximal effekt med de tillgångar och resurser man har sig 

tilldelat för att nå mer effekt och man kan inte hantera befintliga resurser i enlighet med 

uppsatta mål. 

 

Vår slutsats är att alla fem perspektiv är nödvändiga för en framgångsrik 

militärstrategisk kommunikation. Skulle en eller flera perspektiv falla bort, skulle det 

innebära att den inte blir framgångsrik, alla perspektiv är en pusselbit i processen. Dock 

behöver inte perspektiven alltid komma i ordningen stödja, leda, stärka, 

medvetandegöra och resursmaximera. I vissa, kanske snabbt uppkomna, situationer, bör 

man kunna gå från perspektivet stödja, direkt till exempelvis resursmaximering. Detta 

kan enligt oss, ske om organisationen är rustad, övad och förbered för att utöva 

militärstrategisk kommunikation.  

 

Svar på forskningsfrågan 

 

Forskningsfrågan lyder:  

 

Vilka perspektiv kan identifieras, som kan få betydelse för utvecklingen, 

inom militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten? 

 

Det perspektiv som vi identifierat som kan få betydelse för utvecklingen av den 

militärstrategiska kommunikationen i Försvarsmakten är stödja, leda, stärka, 

medvetandegöra och resursmaximera. 
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7 Rekommendationer 
 

I detta kapitel redogör vi för våra rekommendationer till Försvarsmakten efter arbetet 

med vår uppsats. Rekommendationerna grundar sig i underlaget från våra slutsatser.  

 

1.  

Vi anser att en faktor som medför att militärstrategisk kommunikation inte är tydlig, är 

att vi tolkar att Försvarsmakten anser att militärstrategisk kommunikation är något man 

genomför, som en aktivitet. Detta problematiserar förståelsen av begreppet, enligt oss. I 

Direktivet står skrivet, (KOMDIR är förkortning för kommunikationsdirektören): 

 
”KOMDIR genomför MilStratKom.” (Direktivet s.6). 

 

Vår analys gör gällande, att förståelsen skulle förtydligas om man istället såg 

militärstrategisk kommunikation som ett tankesätt och som en process, som man 

använder för att planera och samordna kommunikationstjänst och 

informationsoperationer. Militärstrategisk kommunikation planerar och samordnar 

kommunikationsaktiviteter på strategisk nivå och dessa genomförs inom ramen för 

kommunikationstjänst eller informationsoperationer. Om den strategiska nivån avser att 

kommunicera genomförs detta under begreppet kommunikationstjänst och inte 

militärstrategisk kommunikation.  

 

På den strategiska nivån bör fokus bland annat vara att uppdatera handböcker och 

dokument för att riktlinjer och styrningar ska vara tillgängliga och användbara. På så 

sätt finns det budskap inom relevanta områden där lämpliga kanaler och målgrupper 

finns väl genomarbetade. Den strategiska nivån bör vara en trögflytande massa där 

fastslagna dokument inte behöver uppdateras med korta tidsintervaller. På den operativa 

nivån sker den kortsiktiga planeringen av kommunikationstjänst och förädlar det som 

dokument och handböcker förmedlar. Budskapen bryts ner och anpassas efter målgrupp 

och avsändare. På taktisk nivå genomförs de kommunikationsaktiviteter som den 

operativa nivån har planerat. 

  

Begreppsförvirringen kring militärstrategisk kommunikation kan ha sin grund i att den 

definieras olika i olika dokument men kan också ha sin grund i att man inte använder 

enkla ord som är väl kända i organisationen. Försvarsmakten har använt ord som 

exempelvis grundidé eller koncept. Vad är grundidén? För oss är Försvarsmaktens 

grundidé inte tydlig. Vad är ett koncept? Detta blir inte heller helt tydligt vad man 

menar, enligt oss. Vi rekommenderar Försvarsmakten att ändra definitionen av 

militärstrategisk kommunikation till; 

 
”Militärstrategisk kommunikation är ett tankesätt och en planeringsprocess för att 

samordna och genomföra kommunikationstjänst och informationsoperationer”. 

 

Tankesätt tycker vi tydliggör att det är något som ska finnas i Försvarsmaktens tankar 

likt gender eller ledarskap. Planeringsprocess tydliggör för oss att det är något man 

använder under planering och att planeringen sker på strategisk nivå. Det som man 

sedan genomför och samordnar efter planeringen är kommunikationstjänst eller 

informationsoperationer. Vi anser att detta förtydligar vad militärstrategisk 

kommunikation är. 
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Egen bild. 

 

Bilden beskriver den definition som vi anser skulle kunna förtydliga begreppet 

militärstrategisk kommunikation. Tankesättet och planeringsprocessen är ständigt 

pågående inom militärstrategisk kommunikation. På den övre delen i figuren finns de 

kulturella och kognitiva aspekterna som ständigt måste utvecklas och finnas med i 

lednings- och planeringsprocessen. Aspekterna är viktiga för hur väl man uppnår 

kommunikativ effekt med anledning av påverkan av utvald målgrupp. I lednings- och 

planeringsprocessen sker planering och ledning av kommunikationsaktiviteter, 

målgrupp och vilka budskap som ska förmedlas.  

 

2.  

Det finns ett behov, enligt oss, att Försvarsmakten erbjuder all personal som innehar en 

kommunikationsbefattning utbildning inom militärstrategisk kommunikation. Saknas 

kunskap inom området finns risken att denna personal inte har förutsättningarna att 

agera enligt de riktlinjer som finns och effekten avtar. Vidare är en generellt högre 

kunskapsnivå om militärstrategisk kommunikation är önskvärd, inte bara hos dem som 

tjänstgör som kommunikatörer.  

 

Det handlar inte längre vad som kan kommuniceras under tiden som Försvarsmakten 

genomför verksamhet, det handlar om vad verksamheten kan kommunicera. Bilden på 

det strategiska bombflygplanet i början av denna uppsats är återigen det som förklarar 

detta på ett bra sätt. Ett moment i en militär operation som anpassas efter 

Försvarsmaktens budskap som man vill sända, vi försvarar Sverige tillsammans med 

andra. Att någon såg det kommunikativa i bilden och vilka effekter den kan förmedla 

kräver förståelse och kunskap. Vi anser att det inte blir lika effektfullt att kommunicera 

samma budskap med ord som bilden visar. Bilden säger mer än tusen ord. 

 

För att öka kännedomen och kunskapen hos Försvarsmaktens personal anser vi att under 

officersprogrammet bör eleverna genomföra utbildning inom militärstrategisk 

kommunikation med krav på att få förståelse. På Högre officersprogrammet bör en 

längre period omfattas av utbildning inom militärstrategisk kommunikation. Utbildning 

ska erbjudas all personal i Försvarsmakten och skulle kunna inkluderas i 

Försvarshögskolans utbildningsutbud. Vidare bör det genomföras utbildning i 

Försvarshögskolans regi, som ska vara sökbar för alla som är anställda i 
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Försvarsmakten. Utbildningen kan vara uppdelad i två delar där en 

introduktionsutbildning genomförs som ett första steg för att erhålla förståelse. 

Fortsättningsutbildningen kan vara mer fördjupande där eleverna kan ha en profil där 

deras dagliga arbete handlar om att agera i informationsmiljön. 

 

3.  

Vi anser att forskningsläget kring militärstrategisk kommunikation är begränsat. 

Däremot finns det mycket skrivet om strategisk kommunikation, men i och med att 

Försvarsmakten har valt att inte likställa militärstrategisk kommunikation med 

strategisk kommunikation finns det ett outforskat område kring detta, enligt oss.  

Det har kommit till vår kännedom att dokumentation kring militärstrategisk 

kommunikation är under framtagande, men vi anser ändå att Försvarsmakten skulle 

gynnas om mer forskning kring begreppet och hela informationsmiljön skulle 

genomföras. Man skulle kunna hävda att det nya slagfältet är informationsmiljön och att 

det är där Försvarsmakten kommer behöva agera framöver. Då gäller det att man är 

förberedd för detta och att utvecklingen ligger långt fram.  

 

Vi har även reflekterat kring vem som bär ansvaret i Sverige i händelse av att en fiende 

angriper vårt land i informationsmiljön. Ett konstaterande är att ansvaret ligger hos var 

och en, myndighet som företag. Med tanke på de senaste konflikterna som finns i närtid, 

exempelvis Georgien och Ukraina, kommer ett angrepp på vårt land med sannolikhet att 

ske i det tysta. Det vill säga att en eventuell beredskapshöjning kan vara för sent innan 

fienden redan befinner sig i en gynnsam situation. Kommunikationsdirektören tar i vårt 

inledande citat upp att mängden information och hastigheten är den stora skillnaden i 

dagens informationsmiljö jämfört med tidigare. I händelse av att en fiende vill skada 

vårt land kommer säkerligen informationsmiljön användas som ett slagfält för att 

angripa oss. Utmaningarna och kraven ökar på den militärstrategiska kommunikationen 

för att man ska kunna värja sig. 

 

Vi rekommenderar Försvarsmakten att etablera en forskningsgrupp för vidare 

utveckling av militärstrategisk kommunikation. Mer forskning kring området kan 

innebära att mer och större effekter kan uppnås i framtida operationer. Vi anser att det 

finns en vinning i att Försvarsmakten ligger i framkant inom militärstrategisk 

kommunikation och leder utvecklingen, inte följer den. Forskningen utgör en grund för 

att hålla styrande dokument och handböcker i Försvarsmakten uppdaterade med 

relevant och användbar information. Med teknikutvecklingen följer snabba förändringar 

som inom till exempel sociala medier. Forskning skulle kunna göra det möjligt att följa 

utvecklingen och eventuellt, leda den. Detta blir inte bara en vinning för 

Försvarsmakten utan även andra av Sveriges myndigheter. För en sak har blivit tydlig 

för oss under uppsatsens arbete, tillsammans med andra är man starkare på det nya 

slagfältet, informationsmiljön. 
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8 Förslag på vidare forskning  
 

Forskning kring just militärsstrategisk kommunikation skulle, enligt oss, kunna vara 

mer omfattande. Begreppet är relativt nytt vilket kan vara en anledning till 

forskningsläget. Det finns många anledningar att detta kommer att ändras framöver. Vi 

har tre förslag på vidare forskning som vi redogör för nedan.  

 

Hur ska man planera för militärstrategisk kommunikation i kris, gråzon eller krig om till 

exempel elnätet är utslaget och där med finns inget Internet att tillgå? I Direktivet står 

det som kanske kan anses som självklart, att kommunikationstjänst ska kunna verka 

under fred, kris och krig.  

 
”Funktionen kommunikationstjänst ska kunna verka under fred, kris och krig samt 

kunna omhänderta spänningen mellan den inre och yttre säkerheten som uppstår i 

gråzon mellan fred och krig.” (Direktivet s.2). 
 

Det är ofta vi tar dagens kanaler för informationsspridning för givet, till exempel att 

internet finns där om man vill kommunicera. Vi anser att det skulle vara utvecklande att 

forska om hur Försvarsmakten skulle kunna verka inom informationsmiljön med 

militärstrategisk kommunikation händelse av kris eller krig. Hur planeras den 

militärstrategiska kommunikationen utifrån ändrade förutsättningar och hur kan man då 

påverka utvalda målgrupper?  

 

Hur gör våra Nordiska grannar med sin kommunikation vare sig de benämner detta 

strategisk kommunikation eller militärstrategisk kommunikation? I framtiden kan 

samarbetet med våra nordiska grannar bli viktigt och det kan komma tillfällen och har 

funnits tillfällen då vi behöver kommunicera tillsammans. Vi anser att det skulle vara av 

intresse att jämföra en våra länders kommunikation och syn på militärstrategisk 

kommunikation, kommunikationstjänst och informationsoperationer. Det skulle även 

vara utvecklande att se hur våra länder organiserar sig inom informationsmiljön och se 

hur man skapar sig en gemensam lägesbild.  

 

Det finns exempel på hur organiserade grupper riktar sina resurser till att sprida felaktig 

information och påverkan till ofördelaktiga situationer för en nation. Hur skyddar man 

sig mot angrepp i informationsmiljön? Om det sitter 500 personer som är väl 

organiserade med syftet att sprida felaktig information som avser att skada ett land, vad 

krävs då för att kunna möta dessa 500 personer? Hur identifierar man i ett tidigt stadie 

att man blir utsatt för detta och hur bemöter man detta? Vi anser att forskning kring 

detta skulle vara mycket givande för myndigheter i Sverige för att utveckla 

totalförsvaret.  
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10 Bilaga 1 
 

 
Bild. Arbetet med klustring till teman. 

 

 
Bild. Arbetet i analysen av temat resursmaximera. 

 

Tolkning av empirin (LEDS Direktiv): 
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Tolkning av empirin (Rapporten): 
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Tolkning av empirin (Konceptet): 
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