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Abstract 
The commercial called ”Africa” is a social marketing campaign from the Swedish national 
defense. The purpose of the campaign is to attract persons to make them want to go through 
with military or civil duty in a foreign country. The purpose with this study is to find out 
what the receivers decoding of this commercial. What do the respondents think that the 
Swedish national defense wants to achieve with “Africa” and how would the commercial 
look like to attract the respondents? The respondents was chosen by a so called “snowball 
selection”, and the empirical study consist of nine persons, both women and men, that has 
attended in personal interviews. Social marketing is about how to affect a target group to 
change a certain behavior. But one concept within social marketing is that target groups 
rarely agree with each other when it comes to opinions or responses, and it is because of this 
that the target groups should be divided into different segment. The conclusion show that 
“Africa” succeeds to create emotions at the receiver, but the campaign is not enough to reach 
all the way to the goal, the action. From theories about social marketing, KTH (emotions, 
thought and action) and the Seven Doors model, a question manual is created that are used at 
the interviews to further analyze to get to interesting conclusions about this social marketing 
campaign. 
 



 
Sammanfattning 
Reklamfilmen ”Africa” är en socialmarketing kampanj från svenska Försvarsmakten. 
Kampanjen går ut på att locka personer till att genomföra utlandstjänstgöring. Syftet med den 
här studien är finna mottagarnas tolkning av reklamfilmen. Vad tror respondenterna att 
Försvarsmakten vill uppnå med ”Africa” och hur skulle den se ut för att locka just dem? 
Respondenterna valdes ut genom snöbollsurval, och den empiriska studien består av nio 
personer, killar och tjejer, som har deltagit i personliga intervjuer.  
Socialmarketing handlar om att påverka en målgrupp för att på så sätt kunna förändra ett visst 
beteende. Men ett koncept inom socialmarketing är att målgrupper sällan är eniga när det 
gäller uppfattningar eller gensvar, och det är på grund av detta som dessa målgrupper bör 
delas in i olika segment. Slutsatserna visar att ”Africa” lyckas med att skapa känslor hos 
mottagaren, men kampanjen ses inte som tillräcklig för att klara av att nå fram till målet, 
själva handlingen, på ett tillfredställande sätt.  Utifrån teorier om socialmarketing, KTH 
(känsla, tanke och handling) och Seven Doors skapas en frågemanual som sedan används vid 
intervjuerna för att vidare analyseras för att komma fram till intressanta resultat om denna 
socialmarketing kampanj.  
 
Nyckelord: socialmarketing, kampanj, utlandstjänstgöring, Försvarsmakten, Seven Doors, 
KTH-modellen,  
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenterar vi vår uppsats med hjälp av inledning och bakgrund till studien. Vi 
redogör även vårt syfte med studien, och våra problemformuleringar som vi under arbetets 
gång kommer att behandla. Kapitlet avslutas med rubriken avgränsning och förtydligande av 
begrepp för att underlätta för läsaren hur uppsatsen är menad och hur vi använder oss av 
vissa uttryck. Det här kapitlet är till för att läsaren ska få en inblick i hur vi har tänkt 
gällande vår studie om Försvarsmakten reklamfilm ”Africa”, som är till för rekrytering till 
utlandsstyrkan och Nordic Battle Group. 
 

1.1 Inledning 

Sedan 1948 har Sverige bidragit till FN-insatser med obeväpnade observatörer men det var 
den så kallade Suezbataljonen som var den första beväpnade truppen som Sverige ställde till 
FN:s förfogande. Det här är också det som senare kom att kallas för Utlandsstyrkan. Sedan 
1956 har Sverige och Försvarsmakten en 50-årig obruten tradition av truppinsatser i 
fredsinsatser världen över, bland annat i Bosnien, Kosovo, Liberia och Afghanistan. 
Sammanlagt så har Försvarsmakten deltagit i 120 internationella uppdrag i 60 länder och det 
är cirka 100 000 svenskar som har tjänstgjort i Utlandsstyrkan.1 Idag är det cirka 1000 
kvinnor och män som tjänstgör i den svenska utlandsstyrkan, och Försvarsmaktens 
internationella verksamhet får allt större betydelse. Sverige är ett militärt alliansfritt land och 
kan enligt folkrätten förklara sig neutralt i händelse av krig mellan andra stater. Detta hindrar 
inte Sverige att delta i internationella militära samarbeten, som till exempel den NATO ledda 
ISAF-styrkan (International Security Assistance Force ) som arbetar i Afghanistan. Sverige 
och andra medlemsländer i EU har full delaktighet och insyn när det gäller EU:s 
beslutsprocesser, men de har även krav på sig att vara engagerade i det gemensamma arbetet. 
För Sveriges del innebär detta bland annat att tillsammans med Finland, Norge och Estland 
sätta ihop en snabbinsatsstyrka som ska stå till EU:s förfogande. Denna styrka kallas för 
Nordic Battle Group.2 
 

1.2 Bakgrund 

Under år 2005 riktade Försvarsmakten nästan all kommunikation internt inom 
organisationen. Under år 2006 valde de däremot att starta en informationskampanj som skulle 
gå under namnet Kunskapskampanjen. Kampanjen skulle medföra ökad medvetenhet hos den 
svenska allmänheten kring Försvarsmaktens nya inriktning och uppgifter. Försvarsmakten 
gick därför ut med informationsaktiviteter via annonser under 2006. Annonserna var 
rikstäckande och kunde ses i morgonpress, på en hemsida om insatsförsvaret och även som 
två reklamfilmer i kommersiella TV-kanaler. Försvarsmakten ordnade även tre stora 
evenemang i form av Försvarsmaktsdagar. Under dessa dagar fick allmänheten möjlighet att 
möta försvaret. Evenemangen kallades för Swedish Battle Camp och hölls i Malmö, 
Stockholm och Göteborg under maj – juni.3 
 
I maj 2006 startade Kunskapskampanjen. Denna startades med en annons från ÖB 
(Överbefälhavaren) och även med två reklamfilmer. Dessa reklamfilmer kallades för ”Small 

                                                 
1 www.mil.se/int 070305  
2 www.sakerhetspolitik.se 070405   
3 www.resume.se/nyheter/2006/10/09/har-ar-nomineringarna-till/index.xml 070305  



5 
 

World” och ”Africa”4, och visades i kommersiella TV-kanaler, på bio och även på 
Försvarsmaktens hemsida, www.forsvarsmakten.nu5 Under hösten, år 2006, började 
Försvarsmakten använda vissa delar av Kunskapskampanjen till en rekryteringskampanj för 
utlandsstyrkan och Nordic Battle Group, den nordiska snabbinsatsstyrkan. De delar från 
Kunskapskampanjen som har använts är reklamfilmen ”Africa” och även hemsidan för 
kampanjen. (Se bilaga 1 för Videografi över studerad reklamfilm, ”Africa”) För nuvarande är 
det tänkt att serien med informationsaktiviteter ska fortsätta fram till 2008. Uppdragsgivaren 
var försvarsmakten och reklamfilmerna gjordes av reklambyrån DDB Stockholm.6 
 

1.3 Kort om utlandstjänstgöring 
Utlandsstyrkan är det samlade namnet på all den personal som tjänstgör i Försvarsmaktens 
internationella insatser. Uppgifterna inom utlandsstyrkan kan bestå av att skapa lugn, minska 
oro eller dämpa öppna konflikter. Försvarsmakten själv beskriver sina insatser som 
fredsbevarande eller fredsframtvingande.7 Nordic Battle Group är en snabbinsatsstyrka där 
Sverige, Finland, Irland, Estland och Norge ingår och Sverige har det sammanhållande 
ansvaret för styrkan. Det som är speciellt med Nordic Battle Group är att styrkan ska vara på 
plats inom tio dagar efter det att ett EU beslut har tagits om insats vid till exempelvis 
naturkatastrofer, konflikter eller väpnade strider.8 
Normalt så är tjänstgöringen i utlandsstyrkan sex månader utomlands. Förutom detta så 
tillkommer även utbildning som normalt är under en till två månader, men den här längden 
kan variera beroende på vilken befattning som personen är uttagen till. Det krävs att 
utbildningen har genomförts med ett godkänt resultat för att få tjänstgöra utomlands. Förutom 
detta så kräver tjänstgöringsavtalet även att personen: 

- Fullgör tjänsten enligt lagar och avtal och att personen rättar sig efter bestämmelser 
och förordningar. 

- Avsäger sig arbetstidsreglering. 
- Undviker diskriminerande, politisk, religiös eller ekonomisk verksamhet som inte är 

förenlig med utlandsstyrkans insatser.9 
 

1.3.1 Krav för anställning 

För att en person ska trivas med tjänsten utomlands, och även för att på ett bra sätt klara av 
återanpassningen till Sverige efter tjänstgöringen, är det viktigt att personen: 

- Är i god fysisk och psykisk kondition. 
- Inte lämnar några sociala eller andra problem ouppklarade hemma. 
- Kan samarbeta med andra under både pressade förhållanden och under långvarig 

rutintjänst. 
- Har insett att även andra arbetsmetoder fungerar, än de metoder personen själv 

brukar använda sig av.  
- Har tänkt igenom situationen noggrant.10 

 
Det finns även ett antal mer formella krav för utlandstjänstgöring, vilka är: 

- Personen måste vara svensk medborgare. 
                                                 
4 http://media.resume.se/resPlayer.aspx?type=1&id=50 080326 
5 www.mil.se/article.php?id=15232 070305  
6 Ibid  
7 www.forsvarsmakten.nu  070508  
8 Ibid 
9 www.mil.se/int 070305  
10 Ibid  
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- Personen blir godkänd vid säkerhetsprövning enligt paragraf 11 i 
säkerhetsskyddslagen; ”Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom 
anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets 
säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. 
Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning eller annat pågående 
deltagande i verksamheten. Prövningen skall klarlägga om personen kan antas vara 
lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från 
säkerhetssynpunkt.”11 

- Att personen har god fysik. 
En person som vill tjänstgöra i utlandsstyrkan behöver inte ha svensk militär grundutbildning, 
det finns även många befattningar i utlandsstyrkan där det särskilt efterfrågas civil kunskap. 
Dessa befattningar kan till exempel vara sjukvårdspersonal, tolkar, maskinförare, 
juristbefattningar eller administrativa befattningar.12 
 

1.4 Syfte och problemformulering 
Avsikten med denna uppsats är finna mottagarnas tolkningar av Försvarsmaktens reklamfilm, 
”Africa”, för utlandstjänst genom intervjuer med respondenter som har genomfört eller inte 
genomfört värnplikt. Vårt syfte är att göra en analys av respondenternas tolkningar för att 
kunna jämföra hur bakgrunden genom vilja, kunskap och förmåga påverkar deras tolkningar 
av ”Africa”. Hur tolkar mottagarna reklamfilmen och fungerar den för att locka och motivera 
människor att handla, det vill säga söka utlandstjänstgöring? Förkunskaper om Försvaret 
genom egna upplevelser, värnplikt och/eller utlandstjänstgöring, kan påverka en mottagares 
vilja och motivation. Upplever en mottagare som genomfört värnplikt/utlandstjänstgöring 
reklamfilmen annorlunda? En reklamfilm vill skapa ett medvetande hos mottagarna och vilka 
känslor och tankar känner mottagarna efter ”Africa” och leder dessa till handling? Hur skulle 
en alternativ reklamfilm se ut för att locka fler till utlandstjänstgöring? En social marketing 
kampanj handlar om att använda marknadsföringsprinciperna för att påverka en målgrupp 
eller samhället i allmänhet för att förändra ett påverka och förändra synen på ett problem eller 
beteende. Vad tror mottagarna Försvaret vill åstadkomma med ”Africa” och vilka är 
målgruppen för reklamfilmen?  
 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer i denna uppsats endast inrikta oss på den del av kampanjen, reklamfilmen 
”Africa” som är aktuell för utlandstjänst och Nordic Battle Group och inte på den externa 
informationen om Försvaret som den var menad från första början. Vi kommer inte att 
analysera reklamfilmen ”Africa” för att försöka finna på vilka sätt den är menad av 
försvarsmakten och vad uppdraget till reklambyrån kan ha varit utan har istället inriktad oss 
på att analysera mottagarnas tolkningar av reklamfilmen. Vi låter sedan läsaren själv få ta 
ställning till hur denne vill tolka resultaten från respondenternas tolkningar. Försvaret har 
även använt sig av deras hemsida för att informera om utlandsstyrkan och Nordic Battle 
Group, men vi har valt att endast undersöka reklamfilmen ”Africa”. 
 
Vi har valt att begränsa denna uppsats till nio respondenter som är mellan 18-30 år, några 
personer som genomfört värnplikt och några som inte genomfört värnplikt. Vid urvalet har vi 
inte heller tagit personer som genomfört utlandstjänst tidigare utan inriktat oss endast på 

                                                 
11 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960627.HTM 070508  
12 www.mil.se/int 070305 
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värnplikt eller ej. Det hade varit mycket intressant att undersöka de som genomfört 
utlandstjänst, men tyvärr var det svårt att hitta respondenter till denna uppsats. 
Mottagarna kan delas upp ytterligare efter till exempel kön, ålder och geografi, men vi har i 
denna uppsats valt att inte studera dessa faktorer närmare. Självklart är det element som 
påverkar, och detta är vi medvetna om, och kommer att ta det i beaktning vid arbetets gång.  
 

1.6 Förtydligande av använda begrepp 

Vi har i denna uppsats använt oss av begreppet respondent när vi talar om de som ingått i 
denna uppsatsstudie, men mottagare när det är de generella som tittat på reklamfilmen. Vi har 
även använt oss av begreppet avsändare som i denna uppsats menas Försvaret. Reklambyrån 
som fick uppdraget av försvaret kan även ses som avsändare, men vi har i denna uppsats valt 
att hålla isär försvaret och reklambyrån. I uppsatsen använder vi utlandstjänst som ett begrepp 
för att beskriva både utlandsstyrkan och Nordic Battle group, den nordiska 
snabbinsatsstyrkan. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera kvalitativ metod då vi valt att genomföra intervjuer och 
sedan metodval för att vägleda läsaren hur vi kom fram till metodvalet. Fortsättningsvis 
skriver vi mer grundligt om intervju som metod för att sedan avsluta med tillvägagångssättet 
för denna uppsats och metodproblematik. 

2.1 Metodval 

En hel del teorier och modeller man använder sig av är ett självklart och underförstått 
kunnande, skapat av tidigare utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att ställa sig en mängd 
frågor innan beslutet vilken metod som man kommer använda sig av i en uppsats. Vilka 
kommer läsa uppsatsen? Vad ska uppsatsen användas till? Vilka förkunskaper har läsarna? 
Vilket ”språk” använder sig läsaren av: marknadsförar- revisor- eller teknikerspråk eller 
annat? Dessa är bara några av de frågor vi har ställts oss själva innan skrivandet började. Vi 
ställde även frågor till oss själva för att klargöra vad våra egna förkunskaper var.13  
 

2.2 Kvalitativ metod 
Inom metodläran skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har i denna 
uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metod – intervjuer. Utgångspunkten inom 
kvalitativa metoder är att varje händelse består av en unik blandning av kvaliteter eller 
egenskaper och att man därför inte kan mäta och väga det. Valet mellan kvalitativ eller 
kvantitativ metod beror på ämnesval, dess syfte eller hur man uppfattar 
undersökningsämnet.14 Man vill med den kvalitativa studien finna förståelse, betydelser och 
mening vilket oftast insamlas genom verbala tillvägagångssätt.15 
 

2.3 Intervju som metod 

För att nå djupare kunskap om ämnet vill vi göra intervjuer med mottagarna av denna 
kampanj. Vi vill intervjua personer och försöka nå djupare insikt hur de tolkat kampanjen. En 
viktig förutsättning för en framgångsrik kvalitativ intervjuundersökning är att forskaren 
skaffar sig goda förkunskaper om det ämne som ska studeras.16 En intervjumanual måste 
genomarbetas utifrån det uppställda syftet och teorier kring det utvalda ämnet. Det är lättast 
att börja en intervju med bakgrundsfrågor och historiska frågor medan känsliga och 
komplicerade frågor kan tas senare. Vad det gäller frågorna är det viktigt att de är så enkla 
och tydliga som möjligt och att man bara frågar en sak i taget.17 Vid urvalet är det klokt att 
tillfråga intervjupersoner som är tillgängliga och positivt inställda till en intervju för att få det 
bästa resultatet. Det finns en mängd olika metoder för att finna respondenter och 
snöbollsurval är ett sätt vilket innebär att man börjar med en person med vars hjälp nästa 
person sedan lokaliseras.18 
 
Vi har valt att använda oss av icke-strukturerade intervjuer vilket menas att frågorna kommer 
vara öppna vilket ger respondenten möjlighet att svara på mängder av olika sätt beroende på 

                                                 
13 Eriksson (2006) s.39  
14 Andersen (1994) s. 71 
15 Eriksson (2006) s. 120 
16 Ekström (2000) s. 68  
17 Ibid s. 59 ff. 
18 Ibid s. 58  
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erfarenhet, attityder och så vidare. Begreppet strukturering innebär alltså 
svarsmöjligheterna.19 Vi har även valt att använda oss av en semi-standardiserad intervjuform 
där frågorna kommer ställas i samma ordning till alla respondenter och på samma sätt. Vi har 
valt att gå ifrån denna metod då det gäller att ställa följdfrågor och vill inte vara för bundna 
vid intervjumanualen.20  
 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med nio personer. Dessa 
respondenter är mellan 18-30 år och tre har genomfört värnplikt medan sex stycken ej gjort 
det. Urvalet skedde med snöbollsurval, det vill säga att vi valde ut en person som vi sedan 
fick hjälp av för att hitta de andra. Personerna har valt att vara anonyma och kommer därför 
endast tilltalas i uppsatsen med förnamn. Vi har valt använda oss av en mp3-spelare för att 
underlätta arbetet och en utskrift av vad som sades finns under bilaga 3. Intervjun kommer att 
inledas med en kortfattad presentation av oss, uppsatsen och hur intervjumaterialet kommer 
komma att användas.21 Intervjumanualen har utarbetats utifrån uppsatsens syfte och 
problemformulering (se 1.4) och de valda teorierna för att kunna få relevanta svar från 
respondenterna. Intervjuerna (se bilaga 2 och 4) är semi-standardiserade och vi är öppna för 
att kunna ställa följdfrågor till respondenterna. Vi kommer i teorikapitlet beskriva KTH- och 
Seven Doors modellen vilka beskriver mottagarnas känsla, tanke och handling efter att ha sett 
en reklamfilm eller bild samt hur en social marketing kampanj utformas. Utifrån dessa teorier 
har vi valt att börja intervjuerna med intervjumanualen för att i slutet visa reklamfilmen och 
respondenterna kommer få sätta ord till KTH-modellen. 
 
För att nå kunskap om ämnet kommer vi kombinera denna kvalitativa undersökning med 
teoretiska litteraturstudier vilka kommer att grundas på relevant litteratur för de utvalda 
teorierna. Båda delar, teori och empiri är nödvändiga för att en uppsats ska bli vetenskaplig.22 
En god teori ska i viss mån kunna förutsäga utfallet av en undersökning.23 För att få bättre 
förutsättningar till en kvalitativ undersökning krävs det att man som författare skaffar sig 
ordentlig kunskap om ämnet för att den ska bli framgångsrik.24 
 

2.5 Metodproblematik 
I samhället finns mer eller mindre uppenbara värderingar som kommer ur människorna i det. 
I all litteratur och modeller som väljs i en uppsats och de uttolkningar som görs ur den 
insamlade empirin är alltid färgad av värderingar. Värderingar påverkar uppfattningen av vad 
som är en relevant fråga. De påverkar mål, handlingsalternativ och bedömningar av 
konsekvenser av handlingsalternativ. En uppsats kan därför inte vara fullständigt objektiv 
utan man som författare kan sträva efter någon slags ”begränsad objektivitet”. Denna kan nås 
genom att söka relevans i val av det som studeras, trolighet i slutsatser, neutralitet vid analys 
av undersökningsmaterialet och balans mellan olika intressen. Det är även viktigt att inte 
lägga in meningar som innehåller värderingar i uppsatsen för att nå mer ”begränsad 
objektivitet”.25 Vi är medvetna om att våra egna erfarenheter och värderingar kan påverka 

                                                 
19 Andersen (1994)  s. 84 
20 Ibid  s. 53 
21 Ejvegård. (2003)  s. 51 
22 Bjereld m.fl. (2002) s. 21  
23 Ibid s. 73 
24 Ekström & Larsson (2000)  s. 68 
25 Eriksson (2006)  s.58 ff. 



10 
 

denna uppsats och att vi som författare också kan ha olika tolkningsmöjligheter vilka kan 
påverka de delar vi skrivit. Vi kan komma att påverka tolkningar genom att vi inte genomfört 
vare sig värnplikt eller utlandstjänst men detta ska vi självklart försöka undvika i den mån det 
går. Fullständig objektivitet kan inte komma att uppnås då denna uppsats bygger på våra 
tolkningar av insamlad data, men genom att vara uppmärksam på detta hoppas vi kunna 
behålla de ”vetenskapliga glasögonen” på.  
 
Denna kvalitativa metod har både sina positiva och negativa sidor. Intervjuer går relativt 
snabbt att genomföra och intervjuaren kan ställa följdfrågor. Situationen kan skapa förtroende 
mellan intervjuaren och respondenten. Vid senare analys av svaren kan även intervjuaren 
uttolka kroppsspråk för ytterligare nyans av svaren. Den negativa sidan är att det kan vara 
svårt att ställa känsliga frågor och respondenten kan svara annorlunda än om denne varit 
anonym. Respondenten och intervjuaren kan även komma att påverka varandra och därmed 
resultatet.26 Intervjusituationen är en kommunikationsprocess där två personer påverkar 
varandra. Det är oundvikligt, men i bästa fall kan man hålla sig medveten om det och 
därigenom minska påverkan. Detta ställer hårda krav på intervjuaren.27 Vi kommer i dessa 
intervjuer använda oss av en mp3-spelare för att spela in vad som sägs under intervjuerna och 
på detta sätt lättare kunna göra en transkription vad som sagts. Inspelning kan störa vissa 
respondenter, men inger intervjuaren förtroende och anonymitet för respondenten bör detta 
kunna undvikas. 
 
Vi genomförde fyra stycken provintervjuer vilka kommer analyseras och användas i 
uppsatsen, men då de inte gav de resultat som vi väntat oss förde vi en diskussion där vissa 
intervjufrågor gjordes om och vissa uteslöts. Genom erfarenheten från de första fyra visste vi 
att vissa frågor var förvirrande eller till och med irrelevanta för respondenterna. Både den 
ursprungliga intervjumanualen och det nya genomarbetade finns som bilaga (se bilaga 2 och 
4) med utskrift med vad som sades under intervjuerna. När intervjumanualen gjordes om 
frågade vi oss tre frågor; Fungerade den i provintervjuerna? Koppling till teori? Gör frågan så 
vi förstår varför människor åker på utlandstjänst? Genom att diskutera utifrån dessa frågor 
kunde vi ta bort, arbeta om eller lägga till eventuella följdfrågor. 
 
Vi vill ha med respondenter som genomfört utlandstjänst, men har tyvärr stött på problem att 
finna några personer som ställer upp på intervju. Genom att söka på forum på internet hittade 
vi ett tjugotal som vi skickade ut förfrågningar till om att ställa upp på att besvara frågor via 
mail. En person svarade och vi skickade intervjumanualen och en länk till försvarets hemsida 
där reklamfilmen ”Africa” finns. Vi hade gärna sett att fler hade ställt upp på intervju, men 
tyvärr har vi inte funnit några respondenter trots ihärdigt sökande genom snöbollsurval och 
mail på forum för personer som gjort utlandstjänst. 
 

2.6 Vidare forskning  
 
Hur ser svenska befolkningen på Försvarsmakten och reklamfilmen ”Africa”? 
Det skulle vara intressant att göra en större studie för att på så sätt ta reda på hur den svenska 
befolkningen ser på både Försvarsmakten och även reklamfilmen ”Africa”. Istället för att 
göra ett fåtal djupintervjuer som vi har gjort i den här studien så skulle det vara intressant att 
använda sig av en större undersökning med hjälp av enkäter och kvantitativ metod. På det här 
sättet skulle det även kunna gå att få fram mer statistiska resultat över vad mottagarna anser.  
                                                 
26 Eriksson(2006) s.98  
27 Andersen (1994) s. 80 
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Vad anser de som ska åka iväg på utlandstjänstgöring, de som redan är utomlands och de 
som har varit på utlandstjänstgöring, om Försvarsmaktens reklamfilm ”Africa”? 
Det här är ett annat förslag på vidare forskning som skulle vara intressant. Det vi menar med 
detta förslag är att intervjuer skulle göras med ett visst antal personer som alla är under olika 
tidpunkter av deras utlandstjänstgöring. Intervjuer skulle alltså göras med de är under en 
pågående utbildning för att åka iväg på utlandstjänstgöring för första gången, de som redan är 
utomlands och är i mitt i deras tjänstgöring, och även de som tidigare har gjort och avslutat 
deras utlandstjänst. Det skulle vara intressant att få reda på hur dessa olika grupper anser om 
Försvarsmaktens reklamfilm ”Africa”, huruvida de har några förväntningar om utlandstjänst 
efter att de har sett reklamfilmen, ifall de anser att det stämmer med verkligheten.  
 
Hur har Försvarsmakten tänkt när det gäller reklamfilmen ”Africa”? 
Det skulle vara intressant studera avsändaren som i detta fall är Försvarsmakten och hur de 
tänkt när det gäller reklamfilmen, och även ta reda på varför de har valt att använda sig av 
samma reklamfilm till både kunskapskampanjen och sedan för att rekrytera personer till 
utlandstjänstgöring och Nordic Battle Group. Har reklamfilmen gett något resultat när det 
gäller sökande till utlandstjänstgöring?  
 
Hur har reklambyrån DDB gått tillväga för att utforma reklamfilmerna ”Africa” och 
”Small World”? 
Vad för sorts uppdrag fick reklambyrån DDB av Försvarsmakten för att göra reklamfilmerna 
till kunskapskampanjen? Är det reklambyrån som har gett förslaget till Försvarsmakten att 
använda sig av reklamfilmen ”Africa” även till rekrytering till utlandsstyrkan? Hur har DDB 
tänkt när de utformade reklamfilmerna? Vi tror tyvärr att det kan finnas vissa svårigheter med 
att göra denna typ av studie, detta på grund av att vi tror det kan vara svårt att få reklambyrån 
att lämna ut information om hur de arbetar, och vilka idéer de har och använder sig av.  
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3. Teori 
Det här kapitlet har vi valt att bygga upp från en teoretisk modell som vi har konstruerat för 
att lättare leda läsaren hur vi närmar oss uppsatsens problematik genom teorier. Vi har 
använt oss av ”ringar på vattnet”, där vi har använt oss av social marketing som den 
grundläggande teorin, i vilken det beskrivs vilka sorters kampanjer som finns inom social 
marketing. Därefter redogör vi för teorin om visuell kommunikation där vi fördjupar oss 
inom KTH-modellen, och avslutar sedan med Seven Doors-modellen.  

 

3.1 Social Marketing 
Social marketing handlar om att använda marknadsföringsprinciperna och teknikerna för att 
på så sätt kunna påverka en målgrupp att förändra ett visst beteende. Förändringen kan 
komma vara att målgruppen ska acceptera, överge, avvisa eller rent av att modifiera sitt 
beteende. Poängen med social marketing är att förändringen av ett beteende ska vara till 
förmån för individer, grupper eller till och med samhället som helhet.28 
 
Det finns ett antal viktiga koncept inom social marketing, vilka är: 

- Det ultimata målet är att påverka till handling. Då målgruppen anser att nyttan är 
större än vad de själva behöver uppoffra påbörjas handlingen. 

- Ifall marknadsföringen baseras på förståelse för målgruppens egna uppfattningar 
kring den avsedda förändringen blir påverkan till handling mer effektiv.  

- Det är sällan målgrupper är helt eniga när det gäller olika uppfattningar och/eller 
gensvar till marknadsföringsinsatser, och bör därför bli indelade i olika segment.  

- Marknadsföringsinsatserna måste integrera med alla de fyra P:na. (pris, plats, produkt, 
promotion) 

- Ledningen måste alltid vara beredd på att snabbt kunna förändra strategierna då 
marknaden ständigt förändras, effekterna av detta måste även regelbundet 
övervakas.29 

                                                 
28 Turning Point – The Basic of Social Marketing  
29 http://www.social-marketing.org/sm.html 070420  
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3.1.1 Social Marketing kampanjer 

När en organisation, eller liknande, ska göra en social marketing kampanj så är det viktigt att 
välja rätt mål, ett exempel på detta är ifall en familjeplaneringskampanj ska rikta sig på 
avhållsamhet eller information om preventivmedel. Kampanjerna inom social marketing 
riktar sig till att försöka förändra eller påverka människors tankar, värderingar, beteenden och 
handlingar, för att lyckas med detta så finns det en rad olika slags kampanjer att använda sig 
av, dessa är:30 
Handlingskampanjer 
Med denna typ av kampanj menas det att organisationen ska försöka få till exempel en 
målgrupp eller till och med ett samhälle att utföra en eftertraktad handling. Exempel på vad 
en handlingskampanj kan vara är att försöka motivera människor att rösta ”ja” i en viss fråga 
eller att få människor att bli motiverade till att donera blod. 
Beteendekampanjer 
Beteendekampanjer är sådana kampanjer där organisationen försöker förändra ett beteende 
hos en grupp människor. Till exempel som att försöka minska användningen av droger eller 
minska alkoholkonsumtionen. 
Värderingskampanjer 
Dessa kampanjer vänder sig till människors värderingar i olika frågor. En organisation kan 
till exempel försöka förändra tankarna om abort hos människor, eller till och med att försöka 
förändra attityden hos trångsynta människor.31 
 

3.2 Visuell kommunikation 
”Man får publiken med sig om man väljer rätt perspektiv, 

enkelhet och kanske luras lite också.”32 

De personer som arbetar med visuell kommunikation har en tjänande och förmedlande roll 
mellan uppdragsgivare och dem de riktar sig till. De har inte den fria och självständiga 
yrkesroll som författare, dramatiker och bildkonstnärer har, utan kvaliteten och effekten av 
arbetsinsatsen bestäms av andras ambitionsnivå och kompetens. Visuell kommunikation 
skulle kunna liknas vid en kollektiv verksamhet där den individuella insatsen är avgörande.33 
 

3.2.1 Känsla, tanke, handling 

Människor uppmärksammar nyskapande, slagkraftiga kombinationer av text och bild, och 
även kontrastrika former och färger. Uppmärksamheten är en förutsättning för att ett budskap 
ska nå fram och på det sättet också en förutsättning för påverkan.34 Att skapa 
uppmärksamhet är förhållandevis enkelt, men det handlar inte bara om att skapa 
uppmärksamheten, det handlar även om att skapa relevant uppmärksamhet. Mottagaren måste 
känna att det finns ett rimligt och vettigt skäl till att denne har blivit fångade av till exempel 
ett bildarrangemang.35 
 

                                                 
30 Kotler (2006) s. 713 ff. 
31 Ibid. 
32 Bergström (2004) s. 31 
33 Ibid s. 16 
34 Ibid s. 103 
35 Ibid s. 105 
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En modell som handlar om just det som visuell kommunikation försöker sätta igång hos 
mottagaren är den så kallade KTH – modellen (känsla, tanke, handling). Det är nämligen så 
att den ideale läsaren, tittaren eller besökaren agerar enligt denna modell.  
Känsla: En reklamfilm eller en annons skapar snabbt en känsla hos mottagaren. Den här 

känslan som skapas tar sedan den kortaste vägen till hjärnan och skapar, genom 
de visuella elementen, arrangemanget av former, färger och bildernas innehåll 
och utförande. Här börjar alltså mottagaren att tycka någonting.  

Tanke: Efter att en känsla har uppstått hos mottagaren så uppstår en tanke. Personens 
intellekt för en bedömning av budskapet så som; är det något för mig? Är det 
trovärdigt? Vad är det egentligen som krävs av mig? Vad kan jag få ut av det 
hela? Mottagaren vet nu någonting och en tanke inför budskapet har uppstått. 

Handling: Det är själva handlingen som är målet. Uppmärksamheten, relevansen, känslan 
och tanken har påverkat mottagaren till en aktiv handling.36 

En förklaring till att en person agerar enligt KTH – modellen är att en kortare konflikt mellan 
höger och vänster hjärna har ägt rum. Högerhjärnan är en livsnjutare som är känslosam och 
jasägare, den här delen av hjärnan accepterar därför gärna ett inbjudande budskap. 
Vänsterhjärnan är däremot tvärtom, den är logisk, rationell och ser snabbt fördelarna men 
framförallt nackdelarna och är nejsägare. En annan förklaring är att samarbetet mellan höger 
och vänster hjärna hos en person ledde fram till ett gemensamt beslut.37 
 

3.3 Marknadsföringssättet Seven Doors 
Marknadsföringssättet ”Seven Doors” utvecklades av Les Robinson. Bakgrunden till denna 
modell var hans oro över att människor kanske redan vet mycket om vilka problem det finns, 
och har tankar om vad just de skulle vilja göra för att minska dessa problem, men att det är 
något annat som hindrar dem. Robinson grundade ”Seven doors” genom att utgå från vad 
som krävdes för att han skulle förändra sitt beteende. Han kom då fram till sju 
förhandsvillkor, som även skulle kunna uttryckas som bekräftelser. Dessa sju visas i 
modellen nedan. 

38 

                                                 
36 Bergström (2204) s. 112 
37 Ibid 
38 http://media.socialchange.net.au/strategy/ 070420  
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Alla dessa steg kan ses som en modell med sju olika dörrar, vilka en människa måste komma 
igenom. Dessa sju är: 
Kunskap: Först och främst måste människor veta om att det existerar ett problem, och att 

det finns praktiska och genomförbara lösningar/alternativ till detta. För att 
människor ska få upp ögonen för ett problem så kan en identifierig göras som 
visar kostnaden för människors overksamhet och nyttan av handling, dessa bör 
göras på ett sådant sätt så att människor kan relatera till dem.  

Vilja: Det är viktigt att människor försöker föreställa sig en mer önskvärd framtid för 
dem själva, detta är för att en förändring innefattar fantasi. Att skapa en framtid 
där livet verkar vara mer hälsosamt, attraktivt och säkert är ett sätt att skapa en 
vilja eller en önskan. 

Förmåga: Förmåga handlar om att veta vad som skall göras. Människor lär sig ofta olika 
typer av färdigheter på bästa sätt genom att se någon annan utöva dem. För att 
skapa detta på bästa sätt kan handlingarna då brytas ner till enkla steg och 
tillsammans med illustrationer för att på så sätt gestalta förändringen på ett 
enkelt sätt.  

Optimism: Optimism kan även kallas för självförtroende, det handlar om att tro att en 
framgång är säker.  

Enkelhet: Människor behöver tillgängliga tjänster, infrastruktur och support som kan få 
dem att överkomma det som hindrar dem från handling eftersom människor ofta 
har begränsade tillgångar och bara ett fåtal val. 

Stimulering: Trots att vi i dagens läge kan tyckas ha mycket kunskap, vilja och service så 
finns det ändå en del gamla rutiner att försöka övervinna. Vanligtvis använder 
sig människor av medvetenhet för att försöka övervinna dessa vanor, men ofta 
är det så att vi faktiskt är ganska omedvetna. 

Stöd: Varje dag hamnar människor i situationer som försöker få oss att handla på ett 
oönskat, ohälsosamt eller osocialt sätt. Det som gör en social marketing 
kampanj effektiv är att kampanjen handlar om en ständig rekrytering och stöd 
med ett budskap. Att även använda sig av kontinuerlig kommunikation, där det 
rapporteras tillbaka till människorna att deras ansträngningar är värda väldigt 
mycket och även vad som mer kan förväntas av dem, gör även det en social 
marketing kampanj mer effektiv.39 

 
 

                                                 
39 http://media.socialchange.net.au/strategy/ 070420  
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4. Empiri 
I detta kapitel återges vad som sagts i intervjuerna utifrån de frågor som ställts i 
provintervjuer och de senare intervjuerna. Utskrifter av vad som sades under intervjuerna 
finns under bilagorna 3 och 5 som underlag för närmare läsning. 
 

4.1 Inledande 
Empiristudien inleddes med testintervjuer med fyra personer för att på så sätt få reda på hur 
de frågor som vi ställde skulle tolkas och ifall vi skulle göra några ändringar under de 
kommande intervjuerna. Vi har i empirikapitlet valt att även ta med de svar som vi fick 
utifrån provintervjuerna då vi anser att många av testpersonernas svar är intressanta för vår 
studie. Intervjumanualen genomarbetades efter provintervjuerna och blev en ny 
intervjumanual som vi har använt oss av vid de resterande genomförda intervjuerna.  
 
Fyra respondenter deltog i provintervjuerna, dessa personer var i åldrarna 21-25 år. Av dessa 
så har Christoffer och Maria genomfört värnplikt medan Joakim och Malin inte har gjort det. 
Både Maria och Christoffer har en positiv inställning till värnplikt, när det gäller Christoffer 
så beror detta på att han anser sig ha positiva erfarenheter av när han genomförde värnplikten. 
Han anser även att det är viktigt att Sverige har en fungerande försvarsmakt som bygger på 
värnplikt för att det inte ska vara yrkessoldater. Även hans inställning till utlandstjänstgöring 
är positiv. Maria säger att hon har en bättre inställning till utlandstjänstgöring nu än vad hon 
hade tidigare, hon säger att detta beror på att hon själv är intresserad av att tjänstgöra 
utomlands. Hon berättar även att hon tror att svenska soldater har ett bra rykte utomlands och 
att den utbildningen som de svenska soldaterna får genomgå är respekterad. Hennes 
inställning till Försvarsmakten är enligt henne själv ganska bra men hon säger att det hände 
så mycket hela tiden och att det känns lite instabilt. Malin, som inte har gjort värnplikt på 
grund av synfel, allergier och astma, anser att värnplikt inte är så viktigt när Sverige är i 
fredstider men att det är bra att det finns om Sverige skulle hamna i krig eller liknande. Hon 
anser att det är bra att Försvarsmakten finns men att de spenderar kanske mer pengar än vad 
som behövs. När det gäller utlandstjänstgöring så säger hon att det är bra att Sverige kan 
hjälpa till. Joakim säger att han anser att det är bra att ha genomfört värnplikten och han säger 
även att han tror att han skulle ha genomfört den om det inte vore för att han hade använt sig 
av astmamedicin, vilket ledde till att han inte fick genomföra värnplikt. När det gäller 
Försvarsmakten så anser han att Sverige i stort sett inte har något försvar, han säger att allt 
bara tas bort hela tiden. Om utlandstjänstgöring så säger han att det är bra och att de som vill 
får åka.  
 
De resterande respondenterna var i åldrarna 18–27 år. Bland dessa personer så hade Per 
genomfört värnplikt och Gustav skulle genomföra värnplikten 2008. Daniel, Erik och Johan 
hade inte genomfört värnplikt. 
När vi frågar om respondenternas inställning till värnplikt så får vi blandade svar. Johan anser 
att en fördel som finns med värnplikt är att personen i fråga på så sätt kan bygga upp en stark 
fysik, men han påpekar även att detta beror på vilken typ av position personen har. Han säger 
även att det förekommer en psykisk träning när det gäller värnplikten, men detta kan komma 
att bli negativt ifall det uppkommer allt för mycket press på personen. Något som Johan ser 
som en nackdel med att genomföra värnplikt är att det tar väldigt lång tid. Gustav säger, 
precis som Johan, att en nackdel med värnplikten är att det tar lång tid, som istället skulle 
kunna användas till arbete eller fortsatta studier. Men han anser också att det är en bra 
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erfarenhet att ha genomfört värnplikten och han tror att man lär sig mycket genom att 
genomföra den. När det gäller Försvarsmakten så anser Gustav att det känns som att 
utbildningarna inom försvaret har kvalitet. Men han anser även att nedskärningar samtidigt 
som fler styrkor skickas utomlands är en dålig kombination. Per berättar att han genomförde 
värnplikten som telemekaniker i flottan, innan han mönstrade så säger han att han inte hade 
någon direkt uppfattning alls, men efter att han hade genomfört värnplikten så känner han att 
det var en rolig upplevelse. Han berättar att han fick många bra vänner och ser inga direkta 
nackdelar med värnplikt. När det gäller Försvarsmakten så anser Per att det är noga med 
informationen inom organisationen och alla vet vad det är som ska göras. Erik anser att det är 
onödigt att genomföra värnplikt, men han anser att det är en fördel att de som genomför den 
får lära sig att samarbeta i grupper. Han säger även att det är svårt att hitta nackdelar när han 
själv inte har genomfört den, men något som han tycker är negativt är ifall en person inte vill 
göra värnplikt men ändå är tvungen till det och kanske då får vänta med att börja studera trots 
att personen i fråga redan vet vad det är den vill studera. Något som Erik anser är positivt 
med Försvarsmakten är att militär verksamhet vanligtvis främjar den teknologiska 
utvecklingen och forskningen men i övrigt så anser han att han inte har så bra uppfattning om 
militären i stort. Trots att Daniel inte själv har genomfört värnplikten så anser han att det är 
bra, bland annat för att personen som genomför den lär känna sig själv och även lär sig att 
arbeta i grupp.  
 
Daniel anser att en fördel med utlandstjänstgöring är att personen i fråga går en bättre bild av 
vad livet egentligen är, det negativa anser han är ifall det skulle vara någon som avlider under 
sin tjänstgöring utomlands men han understryker även att det inte är speciellt vanligt. Gustav 
anser att det är bra att Försvarsmakten bidrar i olika fredsbevarande insatser i världen, han 
säger också, precis som Daniel, att det negativa är att svenska soldater kan bli dödade eller 
skadade. Erik anser att det är positivt om det finns folk som vill hjälpa till i andra länder. Han 
berättar om en vän till honom som genomför utlandstjänstgöring för nuvarande och som 
verkar ha en positiv upplevelse. Han tror att det är bra för att växa som människa och även 
för att få en bild av hur det egentligen är i den riktiga världen. Per har en mestadels positiv 
inställning till utlandstjänst. Han berättar att han själv har varit kontraktsanställd några år, 
men han har inte behövt åka någonstans. Han är beredskapsanställd vilket innebär att han 
ibland åker iväg på utbildningar, men om han skulle bli inkallad så skulle han åka. Han säger 
att det inte skulle vara så roligt ifall han skulle behöva åka eftersom det såklart är tråkigt att 
lämna familj och alla hemma, men han berättar även att; 
 

”vi är inte riktigt i riskzonen då vi ligger till sjöss och ser nästan ingenting. De uppgifter vi 
har i styrkan är minröjning som kan ses som lite ädlare syfte. Riktar inga vapen mot några 

människor och måste då heller inte skjuta någon utan röjer minor.” 
 
När det gäller reklamfilmen ”Africa” så hade alla respondenter sett den tidigare, även fast de 
inte visste om att den kallades för just ”Africa”. Trots detta så visade vi alla respondenter 
reklamfilmen för att de skulle ha den färskt i minnet innan resterande frågor besvarades.  

4.2 Kampanjen  
När vi frågar de olika respondenterna i provintervjuerna om kampanjen och reklamfilmen 
”Africa” så får vi en del olika svar. Christoffer anser att Försvarsmaktens reklamfilm riktar 
sig till de som redan överväger utlandstjänst och även dem som ska mönstra. Han säger även 
att han tror att det förutom detta är en kampanj som ska visa att Försvarsmakten ska finnas 
kvar och att inte allt läggs ner. När vi frågar om han tror att reklamfilmen visar en rättvisande 
bild av hur utlandstjänst är så svarar han: 
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”Jag tror inte att det är så varje dag då man är på utlandstjänst men jag tror absolut att det 
finns speciella tillfällen och platser då det är som i reklamfilmen. På de flesta utlandstjänster 

tror jag mest att det handlar om att åka runt i sin lilla bil och visa att man finns där.” 
 

Christoffer säger att det han kommer ihåg mest ifrån reklamfilmen är kvinnan som går ut och 
ser tacksam ut efter att hon har fått röstat, han säger att han kommer ihåg det mest för att det 
var denna scen som var det lyckliga i reklamfilmen.  
Maria säger att hon tror att Försvarsmakten vill ha fler tjejer som gör utlandstjänstgöring med 
tanke på att det finns en tjej i sista scenen på reklamfilmen. Hon tror att reklamfilmen riktar 
sig till de personer som vill hjälpa andra människor och då förmodligen de som är yngre och 
inte har en stabil familj ännu, och då både killar och tjejer. Hon säger att hon tror att 
reklamfilmen visar en rättvisande bild av utlandstjänstgöring, hon påpekar att de inte bara 
visar att det handlar om att vara ute och kriga utan det handlar även om bevakning. Hon tror 
att Försvarsmakten vill att reklamfilmen ska tolkas på ett sådant sätt att utlandstjänst handlar 
om att personer gör något viktigt för andra men det är inte alltid en dans på rosor. Det hon 
framförallt kommer ihåg utav reklamfilmen är den blonda tjejen som ler mot kvinnan som har 
fått rösta. Hon säger att reklamen får en att undra vad den handlar om och att hon inte riktigt 
förstår vad reklamen handlar om tills de lämnar rösterna på slutet av filmen. Malin anser att 
reklamfilmen vänder sig till unga killar och tjejer som funderar på att genomföra värnplikt 
eller inte. Hon tror även att de vill visa Sverige vad folk kan göra i utlandet, att på så sätt visa 
befolkningen. Hon är osäker på ifall det är en rättvisande bild och menar på att det säkert 
både kan vara bättre och sämre, beroende på vart personen i fråga hamnar. Hon anser även att 
reklamfilmen visar ett skarpt läge och att det krävs mycket av en människa att lyckas stå där i 
ett hotat läge och ändå behålla lugnet. Malin säger att hon tror att Försvarsmakten vill visa att 
de gör bra saker utomlands och att de som befinner sig i andra länder på utlandstjänstgöring 
är starka individer. Hon säger vidare om Försvarsmakten att: 

 
”De vill nog ge en bild av att de är som en hjälporganisation, att de upprätthåller rättvisan 

lite.” 
Malin säger att hon reagerar på krig och barn i fara och därför väldigt väl kommer ihåg 
pappan som håller för ögonen på barnet när de ser andra barn med gevär. Hon säger även att 
det känns väldigt orättvist att det inte är lika självklart för alla att gå och rösta, och att det ger 
henne en tankeställare. Joakim tror att reklamfilmen riktar sig till de personer som har gjort 
värnplikt och är mellan 22-25 år. Han tror också att reklamfilmen ger en rättvisandebild av 
utlandstjänstgöring och han tror att det handlar mycket om beskyddande verksamhet. Men 
han säger också att han inte har gjort utlandstjänstgöring själv så det är svårt för honom att 
avgöra ifall det stämmer eller inte. Han tror att Försvarsmakten vill att personer ska tolka 
reklamfilmen som att det är något positivt, att de som är i andra länder hjälper till och gör 
något bra. Det han främst kommer ihåg från reklamfilmen är barnsoldaterna, han säger att 
han reagerade på dessa för att det är något onaturligt för honom.  
 
Erik tror att målgruppen för reklamfilmen är yngre personer som vill se andra delar av 
världen, han tror att den mest riktar sig till personer i 22 års åldern och uppåt, och då 
framförallt killar. Han tror att reklamfilmen är lite överdriven för att på så sätt skapa en 
medryckande känsla, han menar vidare att det kanske inte hade visat en rätt bild ifall de 
visade soldater som satt och spelade kort och tog en drink. Daniel tror att reklamfilmen riktar 
sig till de personer som ska göra värnplikt, han tror även att det kan se ut så som det är i 
reklamfilmen på vissa ställen. Johan tror också att reklamfilmen riktar sig till dessa personer 
och även att den ska locka personer som vill förändra och hjälpa till, men han vet inte ifall 
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reklamfilmen ger en rättvisande bild av utlandstjänstgöring. Gustav ger ett liknande svar som 
Daniel och Johan och tror att reklamfilmen är riktade till unga värnpliktiga. Han tror även att 
reklamfilmen ger en rättvisande bild av hur utlandstjänst är. Per tror att reklamfilmen vänder 
sig till de som är värnpliktiga just nu och de som har varit det de senaste åren. När det gäller 
frågan ifall reklamfilmen visar en rättvisande bild av utlandstjänst så tror han inte att den gör 
det utan att den är överdriven.  
På frågan om hur respondenterna tror att Försvarsmakten vill att de ska tolka reklamen så 
svarar Erik att han tror att Försvarsmakten förmodligen vill att personer ska vilja åka till 
andra länder och hjälpa folk som har det jobbigt. Daniel tror att Försvarsmakten vill visa att 
det behövs mer folk från Sverige som gör utlandstjänstgöring. Gustav svarar på ett liknande 
sätt som Daniel och tror att de vill visa att det behövs svensk personal i utlandstjänst. Johan 
tror att reklamfilmen vill visa att det finns saker som de tjänstgörande kan göra för att 
förändra och hjälpa till. Pers svar på den här frågan var: 

 
”De vill att vi ska se att Försvarsmakten gör något bra och att de försöker behålla freden i 
krigiska områden. Att de inte provocerar fram våldsamheter utan tvärtom håller tillbaka 

dem.” 

4.3 KTH – modellen 
När det gäller olika känslor som väcks under reklamfilmen säger Christoffer att han känner 
att han vill hjälp till. Han berättar också att han bli intresserad av att själv åka iväg på 
utlandstjänst när han ser reklamfilmen. För att klara utlandstjänstgöring så tror han att det 
krävs passande förkunskaper från värnplikt, och även att personen är lämpad för 
tjänstgöringen och att personen har haft en liknande tjänst i värnplikten. Maria säger att hon 
blir arg när hon ser reklamfilmen för att människor ska behöva ha det på det sättet som de i 
reklamen, men samtidigt blir hon glad över att det går att göra något åt det. Hon säger att hon 
blir intresserad av att genomföra utlandstjänst när hon ser reklamfilmen, men hon säger också 
att det måste passa i hennes liv, och ifall det skulle komma en period i hennes liv då hon inte 
har något speciellt bestämt så skulle hon absolut kunna tänka sig att söka till utlandsstyrkan.  
Malin säger att hon får en aha-upplevelse över att hon borde göra något när hon ser 
reklamfilmen. Hon påpekar att det finns så mycket som är självklart för oss i Sverige som 
inte alls är det i andra länder. Hon säger att det är hemskt, och framförallt när barn utsätts för 
detta. Hon säger att hon inte tror att hon skulle klara av utlandstjänstgöring för att hon inte 
skulle kunna stänga av sina känslor tillräckligt mycket, hon känner att hon hellre hjälper till 
på något annat sätt. För att klara av utlandstjänst så tror hon att personen i fråga måste vara 
väldigt mentalt stark, flexibel och beredd på att ta risker. Hon säger även att hon tror att det är 
viktigt att personen kan bemöta andra kulturer och även har en enorm empati. Joakim säger 
att han känner ilska när han ser barnsoldaterna men han blir inte intresserad av att göra 
utlandstjänst genom att se reklamfilmen.  
 
När Erik ser reklamfilmen så säger han att känslor såsom fruktan och ilska väcks. Han 
kommer väl ihåg pappan som håller för ögonen på sonen för att denne inte ska behöva se 
misären och vad som händer runt omkring. Han säger även att han blir lite intresserad av att 
arbeta inom Försvarsmakten utlandstjänst när han ser reklamfilmen. Han tycker att det är 
hemskt hur vissa har det i olika delar av världen, men han tror nog också att han är för 
egoistisk eller för feg för att riskera sitt liv för det. Han berättar vidare: 

 
”Jag har inte intresse av att springa med vapen och då kan man ju inte hjälpa till, men man 
skulle kunna hjälpa till på annat sätt kanske volontärarbete eller till exempel med civiltjänst, 

typ propaganda.” 
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Han tror att en positiv del av utlandstjänstgöring är att träffa människor som blir glada och att 
man får träffa nya människor och kulturer och även få mer förståelse av varför de handlar 
som de gör på grund av olika seder än vad vi har i Sverige.  
Daniel säger att han får en obehaglig känsla när han ser reklamfilmen, han säger att han inte 
skulle vilja åka till en sådan plats som visas i reklamfilmen. Han säger att han inte direkt blir 
intresserad av att åka iväg på utlandstjänstgöring utan tror att det skulle vara spaningsklipp 
eller liknande för att han skulle bli mer intresserad. Ifall han trots detta skulle genomföra 
utlandstjänst så tror han att det skulle ge honom bättre självbild, bättre ledarskapsförmåga och 
bättre uthållighet. Johan säger att han känner sig både illa till mods för att andra har så lite 
men samtidigt så känner han sig lycklig för att han bor i Sverige. Johan anser att 
Försvarsmakten inte skulle kunna göra sin kampanj på så många andra sätt för att 
utlandstjänstgöring skulle locka honom på grund av att han inte alls är intresserad. Ifall han 
ändå skulle göra utlandstjänstgöring så tror han att han skulle få en ny syn på verkligheten 
och inte bara få se sådant som visas på TV:s nyheter. Gustav tror att det är meningen att 
människor ska tycka att svenskarna gör ett bra arbete utomlands och att det är hemskt med 
alla orättvisor i världen. Han säger även att han blir intresserad av att åka iväg själv när han 
ser reklamfilmen och säger att han skulle få mycket erfarenheter om han skulle åka iväg, och 
även att han skulle tjäna mycket pengar. Per säger att han tycker att det verkar vara ett oroligt 
område som visas i reklamfilmen och att han är glad att han inte är där själv. Han berättar att 
han känner att han absolut inte vill göra utlandstjänst när han ser reklamfilmen för att det 
verkar för oroligt och farligt att vara i en sådan miljö. Han tror att han skulle bli mer lockad 
av reklamen ifall det inte var så mycket vapen med och att soldaterna pratar med 
lokalbefolkningen på en inte alltför orolig plats. Han tror att han skulle få en stark gemenskap 
med de andra soldaterna som var på samma plats som honom ifall han åkte iväg utomlands, 
men han tror inte att det skulle bli så många nya erfarenheter då han skulle göra samma sak 
som innan.  

4.4 Seven Doors modellen 
Christoffer anser att reklamfilmen inte påverkar hans kunskap om utlandstjänst utan mer är 
där för att väcka intresset, och han känner själv att han vill göra mer när han ser 
reklamfilmen, han säger att han blir mer sugen på att hjälpa till. Han tror även att han skulle 
mogna mer ifall han gjorde utlandstjänst. Maria säger att reklamfilmen nog mest färskar upp 
hennes minne när det gäller utlandstjänst, hon säger att hon har haft ett intresse för 
utlandstjänst förut så hon vet lite om det sedan tidigare. Hon säger även att hennes vilja att 
göra utlandstjänst stärks när hon ser på reklamfilmen. När frågan om hennes syn på 
utlandstjänst påverkas av reklamfilmen så svarar hon: 

 
”Jag blir mer positiv till det. Jag hoppas att det är en riktig bild av utlandstjänst och ingen 

kommersiell bling-bling reklam.” 
 

Maria tror att genom att göra utlandstjänst kommer att leda till att hon nog skulle våga stå på 
sig mera. Hon säger att hon nog skulle bli mer säker i sig själv, men hon skulle nog även må 
dåligt och bli arg på grund av de tragiska människoöden som finns och fundera över varför vi 
i Sverige har det så bra. Hon tror även att hon skulle bli mindre egoistisk och vara mer 
tacksam över små saker. Malin säger att hon redan innan reklamfilmen har hört av andra 
personer vad de har gjort utomlands och anser att reklamfilmen bara är en ytterligare aspekt 
på vad det finns att göra i utlandsstyrkan. Hon känner inte att hennes vilja att göra 
utlandstjänst förändras utan hon vill fortfarande inte, men hon säger ändå att utlandstjänsten 
får ett plus efter att ha sett reklamfilmen. Hon säger att det visar en positiv sak som 
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Försvarsmakten gör utomlands, vilket hon tror är bra då Försvarsmakten har fått mycket 
negativ publicitet i medierna de senaste åren. Hon tror att en person som genomför 
utlandstjänst säkerligen får en annan syn på de länder och kulturer denne möter och de 
skillnader som finns bland människor. Joakim säger att hans syn på utlandstjänst inte 
förändras speciellt efter han har sett reklamfilmen utan att den är i stort sett densamma. Men 
påpekar också att han trodde att soldaterna skulle ingripa mer när de står på lastbilen. 
 
Enligt Erik så påverkar reklamfilmen honom på ett sådant sätt att han blir lite sugen på att 
hjälpa till på något sätt. Han tror att han skulle klara av de situationer som han skulle kunna 
ställas inför utomlands, i alla fall när det gäller de fysiska situationerna, ifall han skulle få 
träna innan. De psykiska situationerna tycker han att det är lite svårare att säga något om, 
men säger även att han får panik för mindre situationer ibland så han tror inte att han skulle 
klara det. När det gäller frågan ifall reklamfilmen påverkar hans uppfattning av utlandstjänst 
så svarar han att han inte tror det. Men han tror att utlandstjänstgöring säkert skulle förändra 
honom som person, han tror att han nog skulle bli lite mer hård utåt efter att ha sett så mycket 
våld. Daniel säger att reklamfilmen inte påverkar honom speciellt när det gäller viljan att göra 
utlandstjänst, han vill fortfarande inte göra utlandstjänstgöring. Han anser även att 
reklamfilmen inte visar så mycket av vad som krävs och vad det är som ska göras av de 
tjänstgörande. Men trots detta så svarar han på frågan om han skulle klara av situationerna 
som kan uppstå:  
 
”Det tror jag att jag skulle göra för att jag vet att jag är uthållig och tycker om utmaningar.” 
 
Johan säger att vilja att hjälpa till har alltid funnits hos honom och att reklamfilmen kanske 
har gjort att den viljan har växt något. Han kan inte svara på ifall han skulle klara av olika 
situationer som han skulle kunna komma att ställas inför under utlandstjänst, men han anser 
att reklamfilmen påverkar honom lite till att kännas sig lite mer dragen till att åka iväg 
utomlands än vad han kände innan. Gustav säger att han blir intresserad av att göra 
utlandstjänst när han ser filmen, han vet inte hur han skulle klara av de olika situationerna 
som han kan ställas inför på grund av att han inte har varit utsatt under motsvarande 
förhållanden men han tror att han skulle kunna klara av många av situationerna. Han berättar 
vidare att han har i stort sett samma uppfattning som tidigare när det gäller 
utlandstjänstgöring efter det att han har sett filmen. Per, som har gjort värnplikten tidigare, 
säger att han kanske inte skulle klara situationer som kan uppstå inom armén men när det 
gäller flottan så känner han sig som hemma. Eftersom han då skulle bo på båten så säger han 
att det är samma miljö som innan man åker. Han tycker inte att reklamfilmen påverkar hans 
uppfattning om utlandstjänst utan han fick intrycker av att det var fredsbevarande, vilket han 
visste sen tidigare. Per tror att en utlandstjänst skulle förändra honom på ett sådant sätt att han 
kanske skulle få en tydligare blick av hur världen ser ut. Eftersom Sverige är ett lugnt land så 
anser han att det är såklart att en person förändras när denne är borta under längre perioder 
med samma människor, men hur vet han inte. 

4.4.1 Beskrivningar av reklamfilmen ”Africa” 

När vi bad respondenterna att beskriva reklamfilmen ”Africa” med tre ord så fick vi många 
olika typer av svar. Bland respondenterna som deltog i provintervjuerna så fick vi svaret 
snygg, elak och genomtänkt av Joakim. Christoffer beskrev reklamfilmen med orden 
hjälpinsats, okej och Afrika. Malin och Maria använde sig mer av kraftfulla känslor så som 
realistisk, sorglig och lycklig som Maria svarade och Malins svar var kraftfull, skrämmande 
och hoppfull.  
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Bland de andra respondenterna så svarade Gustav att reklamfilmen var välgjord, intressant 
och gripande. Johan ansåg också att reklamfilmen var gripande. Per beskrev reklamfilmen 
som våldsam, Afrika och han ansåg även att den var överdriven. Erik ansåg att ”Africa” 
kunde beskrivas med fruktan, misär och välvilja, och Daniel beskrev reklamfilmen som 
obehaglig, skrämmande och känslostark.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi empirin med utgångspunkt från de teorier som beskrivits i 
teorikapitlet. För att nå bästa möjliga resultat försöker vi behålla objektiviteten vid analysen 
av materialet. Detta kapitel, såsom även empirin, är uppdelat efter intervjumanualens olika 
delar för att lättare guida läsaren genom analysen. 

5.1 De inledande frågorna 
Respondenterna blev tillfrågade om deras åsikter gällande FN, NATO och USA för att vi 
skulle kunna få reda på deras åsikter om organisationer och det land som ofta kopplas 
samman med krig och fredsituationer i till exempel media sammanhang, och om detta skulle 
kunna ha någon koppling till respondentens syn på Försvarsmakten. FN och NATO har även 
en koppling till svenska försvaret då utlandstjänsten sker i samarbete med FN och NATO. 
 
De respondenter som genomfört värnplikt hade en mer positiv syn på värnplikt och försvaret 
medan resten ansåg att tid och pengar var faktorer som spelade in för att deras inställning till 
värnplikt och försvaret inte var så positiv, men några sade även att värnplikt säkert kunde 
vara en bra erfarenhet. Under förutsättning att Försvarsmakten har tolkat den allmänna 
inställningen till försvaret lika som oss, så verkar det som att Försvarsmakten genom ”Africa” 
vill förändra gruppers eller samhällets inställning till utlandstjänst, de vill påverka till 
handling – målgruppen (som i detta fall kan ses som medborgarna i Sverige) lockas och antar 
handlingen först när nyttan är större än vad de själva behöver uppoffra. Respondenterna kan 
därför anses uppdelade i i grupper, de respondenter som inte ansåg värnplikt verka lockande 
på grund av tiden som kunde lagts på studier eller arbete och de som såg nyttan med värnplikt 
större än vad de själva uppoffrade. Självklart kan man ta i beaktande att vissa av 
respondenterna som gjort värnplikt inte haft något val att genomföra värnplikt eller ej. I detta 
fall kan man dock i vissa avseenden bortse från detta då ”Africa” avser utlandstjänst som är 
på eget initiativ. Respondenternas inställning till utlandstjänst är både positiv och negativ, 
risken för att svenska soldater ska bli skadade eller dödade är en negativ faktor enligt några 
medan chansen att hjälpa människor i andra länder är positiv. Respondenter ser risken att 
dödas i utlandstjänst men fortfarande lockas och tycker att nyttan är större än uppoffringen 
kommer att handla – söka utlandstjänst. 
Flera anger att en utlandstjänst skulle visa dem hur det är i ”den riktiga världen”. Per, som 
själv är kontraktsanställd, ser det mestadels ur en positiv vinkel, men tillägger att han vid en 
inkallelse antagligen inte skulle vara i riskzonen och inte heller använda vapen mot 
människor och anser sig med sina uppgifter (minröjning) ha ”lite mer ädlare syften”.  
En social marketing kampanj försöker förändra och påverka människors tankar, värderingar, 
beteenden och handlingar. Denna kampanj anser vi vara en handlingskampanj i vilken 
försvaret försöker förändra mottagarna genom att först skapa tankar kring vad utlandstjänst 
innebär och sedan påverka dem att handla, det vill säga söka utlandstjänst. I detta fall utläser 
vi att respondenterna börjat fundera över risker och även möjligheter till positiva upplevelser. 
Intressant är att respondenterna kopplar riskerna att skadas eller dödas med svenskar i 
utlandstjänst och inte talar generellt. Det tolkar vi som att Försvaret skapar en svensk 
gemenskap i ”Africa” som gör att respondenterna känner med de som väljer att arbeta i 
utlandstjänst. Detta är ett sätt för Försvaret att leda mottagarna från tanke till handling genom 
att försöka påverka dem att hjälpa den svenska gemenskapen. 
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5.2 Kampanjen 
Alla respondenterna tror att ”Africa” vänder sig till unga människor, både killar och tjejer, 
och då de som ska göra värnplikt, de som gör värnplikt och de som har gjort värnplikt. Flera 
av respondenterna ger även andra förklaringar till meningen med reklamfilmen från 
Försvarets sida. Christoffer tror att det även är en kampanj som ska visa att Försvaret finns 
kvar och inte allt läggs ned. Malin tror att Försvaret vill visa befolkningen vad människor kan 
göra i utlandet och att de vill ge en bild av att de är som en hjälporganisation och 
upprätthåller rättvisan på plats. Johan tror även att den vill locka människor att förändra och 
hjälpa till i utlandet. Försvaret försöker alltså nå ut till unga, både tjejer och killar, som är 
intresserade av att göra värnplikt eller har gjort värnplikt. I en social marketing kampanj är 
det viktigt att välja rätt mål. I detta fall kan Försvaret ha stått mellan att locka personer som är 
intresserade av Försvarets militära aktioner snarare än de civila tjänsterna. Utifrån de svar 
som respondenterna gett oss kan vi bara utgå från att ”Africa” lockar de först nämnda. Vissa 
av respondenterna har även angett att Försvaret kanske har en till tanke med reklamfilmen 
vilket vi menar visar att Försvaret även vill påverka mottagarnas tankar, värderingar och 
beteenden när det gäller deras organisation. 
Flera av respondenterna anser att reklamfilmen ”Africa” är överdriven och inte ger en rättvis 
bild av vad som händer vid en utlandstjänstgöring, men att det även kan bero på vart 
placeringen är i världen. En respondent tror att den är överdriven för att på så sätt skapa en 
medryckande känsla. Flera anser även att reklamfilmen är överdriven och inte återger vad 
som händer under en utlandstjänstgöring. Flera av de som inte gjort värnplikt menar att de 
inte kan svara på detta eller att de är osäkra på om den är rättvisande eller ej. En av social 
marketings koncept att målgrupper sällan är helt eniga när det gäller olika uppfattningar 
och/eller gensvar till marknadsföringsinsatser och därför bör delas in i olika segment. I frågan 
om ”Africa” visar ”verkligheten” har respondenterna liknande svar, men osäkerhet och 
svårigheten hos dem som inte genomfört värnplikt kan beror på att Försvaret skulle ha delat 
in mottagarna i fler segment – de som ska söka civila tjänster och militärtjänster. Detta hade 
kanske lett till att de som inte genomfört värnplikt skulle anse nyttan större än vad de själva 
uppoffrar och påbörja handlingen – det vill säga söka utlandstjänst. 
 

5.3 KTH-modellen 
Både Maria, Christoffer, Gustav och Erik, till viss del, blir intresserade av att åka iväg på 
utlandstjänst när de sett ”Africa”. Malin däremot känner att hon vill göra något, men att hon 
inte skulle klara av att stänga av sina känslor och därmed inte klara av ett sådant arbete. Även 
Erik som känner sig lite intresserad av utlandstjänst efter reklamfilmen tror även han att han 
inte skulle klara det för att han tror sig vara för egoistisk och feg för att riskera sitt liv. Många 
av respondenterna känner ilska, fruktan, obehag och är glada att de inte bor eller arbetar i det 
området. Utmärkande är att Per, som är kontraktsanställd inom Försvaret, känner att han 
absolut inte vill göra utlandstjänst när han ser reklamfilmen för att det verkar vara för oroligt 
och farligt i en sådan miljö. Han tror sig vara mer lockad av det om den inte innehöll vapen 
och att den utspelade sig i en lugnare miljö. Respondenterna tror att det krävs förkunskaper, 
mentalt stark, flexibel och beredd att ta risker men även att ha ledarskapsförmåga och bättre 
självbild. Många av respondenterna tror även att en utlandstjänstgöring skulle innebära mer 
kunskap om kulturer och seder, ny syn på verkligheten och träffa nya människor. Visuell 
kommunikation går i vissa avseenden ut på att få mottagarna med sig genom att välja rätt 
perspektiv, enkelhet och kanske att luras lite. I detta fall tolkar vi det som att Försvaret 
lyckats i vissa fall med att locka mottagarna men misslyckats totalt i andra. Man kan fråga sig 
om det var meningen att mottagarna skulle känna fruktan och obehag av reklamfilmen – detta 
kanske kan leda till handling i vissa fall, men vi kan visa att det snarare verkar avskräckande 
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hos vissa respondenter. Tidigare ställde vi frågan om ”Africa” återgav en rättvis bild av en 
utlandstjänstgöring och den visade att flera av respondenterna tyckte den var överdriven 
jämfört med hur det är på de flesta placeringar i världen genom Försvaret. Vi tolkar det som 
att Försvaret försökt locka mottagarna genom att luras lite om verkligheten. Kanske visar det 
att Försvaret även här misslyckats med att välja rätt perspektiv och att mottagarna 
genomskådar reklamfilmen. Emellertid kan vi se att den skapar uppmärksamhet hos 
respondenterna och därmed skapar förutsättningen för påverkan. Det gäller dock att skapa 
relevant uppmärksamhet och det kan man fråga sig om Försvaret lyckats skapa i ”Africa” hos 
mottagarna.  
Enligt KHT - modellen (känsla, tanke, handling) ska en reklamfilm först påverka mottagarna 
att tycka något om reklamfilmens budskap för att sedan övergå till tankar och bedömning av 
budskapet och slutligen nå målet som är handlingen – uppmärksamheten, relevansen, känslan 
och tanken har påverkat mottagaren till en aktiv handling. ”Africa” skapar många känslor hos 
respondenterna och leder i många fall till tankar om den egna personen och om ynnesten av 
att få bo i ett land där inga krig förekommer. Härifrån delar sig sedan respondenternas tankar 
om intresse och kraven på den egna personen. Många lockas av situationen och möjligheterna 
medan andra ser sina egna begränsningar, vissa stannar här vid tanken medan andra fullföljer 
modellen och skulle kunna tänka sig arbeta i utlandstjänst. Vi kan här se att det är ett fåtal 
som fullföljer KHT - modellens tre delar och lockas av reklamfilmen. Utifrån detta kan vi se 
att ”Africa” skapar känslor hos mottagarna men att den inte lyckas lika bra att stimulera till 
tankar och bedömningar av budskapet och därmed anser vi att reklamfilmens mål, 
handlingen, inte uppfylls. 
 

5.4 Seven doors 
Flera av respondenterna anser att reklamfilmen inte påverkade deras vilja eller uppfattning att 
åka iväg på utlandstjänstgöring och att de hade en del förkunskaper om det genom vänner 
eller andra informationskanaler. Både Christoffer, Maria, Erik, Johan och Gustav känner i 
olika grad ett visst intresse av utlandstjänst efter reklamfilmen. De flesta av dessa känner att 
de vill hjälpa till i omvärlden efter att ha sett reklamfilmen. Många av respondenterna tror 
inte att de skulle klara av att utföra utlandstjänst, framförallt psykiskt. Några av de som inte 
gjort värnplikt säger även att det är svårt att veta om de skulle klara av situationerna då de 
inte upplevt något liknande. Medan Per som har erfarenhet av utlandstjänstgöring i form av 
träning utomlands säger att han inte skulle klara det som kan uppstå inom armén men att när 
det gäller flottan känner han sig som hemma. Några av respondenterna tror att de skulle 
mogna, vara mindre egoistisk och få en annan syn på länder och kulturer och se de skillnader 
som finns mellan människor om de skulle arbeta inom utlandsstyrkan. 
Människor måste veta om att det existerar ett problem och att det finns praktiska och 
genomförbara lösningar till detta. I denna reklamfilm kan det tolkas som att Försvaret visat 
problemen i omvärlden och även lösningen – arbeta inom utlandsstyrkan. Det visade sig dock 
att respondenterna tyckte sig ha en del förkunskaper om ämnet och redan hade bildat sig en 
uppfattning. Nästa steg i modellen är ”jag kan” i vilken många av respondenterna inte känner 
att de just kan genomföra utlandstjänst. Flera ansåg att de inte skulle kunna söka utlandstjänst 
medan någon redan hade tänkt göra det sedan tidigare. Däremot kan man utläsa att de tycker 
det skulle vara givande om de skulle ha genomfört utlandstjänst då de uppger flera positiva 
konsekvenser av det. Det kan då tolkas som att Försvaret genom reklamfilmen ”Africa” 
lyckats förmedla att det är givande i utlandstjänst men samtidigt inte att vem som helst har 
förmågan att klara av de psykiska eller fysiska kraven. En social marketing kampanj måste 
visa människor att deras ansträngningar är värda väldigt mycket och även vad som mer 
förväntas av dem. I denna reklamfilm tolkar respondenterna det som att det förväntas mycket 
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av dem och att de inte skulle klara utmaningen men de har förstått att deras ansträngningar 
skulle vara värda mycket. När det gäller Seven Doors modellen så behöver en kampanj uppnå 
ett steg för att sedan kunna gå vidare till nästa steg och försöka uppfylla kraven för detta. Vi 
anser att ”Africa” inte har lyckats att helt uppfylla steg två vilket har lett till att vi har valt att 
inte analysera respondenternas svar på frågorna inom modellen.  
 

5.5 Respondenternas ord om filmen 
Många av respondenterna använde sig av starka känsloord för att beskriva filmen med tre 
ord. Flera använde ord som, skrämmande, sorglig, intressant, våldsam och välvilja medan 
några tog till mer positiva ord såsom lycklig, välvilja och hjälpinsats. ”Africa” verkar ha 
påverkat och startat en tankeverksamhet hos respondenterna och kanske var det mycket av 
Försvarets tanke med reklamfilmen. 
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6.  Slutord och reflektioner 
I detta kapitel ”knyts säcken ihop”, hur blev problemformulering och syfte besvarat? 
Avsikten med uppsatsen var att finna mottagarnas tolkningar av Försvarets reklamfilm 
”Africa” och hur de genom olika steg (vilja, kunskap och förmåga) leder till handling eller 
ej. Är det skillnad mellan de som gjort värnplikt eller ej? Fungerar den för att locka till 
utlandstjänstgöring? (Se s. 6 för ”Syfte och problemformulering”) 
  
Vi har funnit att Försvaret haft en social marketing strategi med reklamfilmen och att de 
försökt påverka i syfte att ändra människors inställning till utlandstjänstgöring och få dem se 
att nyttan är större än uppoffringen. Respondenterna trodde att målgruppen var unga 
människor som genomfört värnplikt, men en tolkning är även att medborgarna i Sverige är 
målgruppen. ”Africa” skapade en hel del tankar om död samtidigt som att många såg chansen 
att hjälpa människor som en positiv upplevelse. Mottagarna såg till sin förmåga att överleva i 
situationer en människa i utlandstjänstgöring upplever och de som inte genomfört värnplikt 
ansåg att de antagligen inte skulle klara av det psykiskt medan den andra gruppen ansågs sig 
klara av det. Mottagarna tolkar dock att Försvaret förväntar mycket av de sökande men att 
ansträngningarna skulle vara värda mycket.  
 
Åsikter kring om ”Africa” ger en rättvis bild av utlandstjänstgöring delar sig men många är 
ense om att det kan bero på vart i världen placeringen är. En genomgående åsikt var att den 
var överdriven men många av de som inte genomfört värnplikt ansågs sig ha svårt att svara 
och kanske hade reklamfilmen varit mer lyckad om den gjorts för att passa olika segment. 
Reklamfilmen ska vända sig till de som söker civiltjänst såsom militärtjänst. Många av 
mottagarna tycker att ”Africa” är skrämmande och våldsam och hade en alternativ reklamfilm 
gjorts hade kanske även denna grupp nåtts då de sett nyttan större än uppoffringen och inlett 
handling – sökt utlandstjänst. Genom att mottagarna tyckte att den var överdriven kan vi även 
utläsa att Försvaret velat visa en tuffare bild av verkligheten än vad mottagarna föreställer 
den. Försvaret kan tolkas ha misslyckats att välja rätt perspektiv och mottagarna 
genomskådar deras marknadsföringsstrategi.  
 
Enligt KTH-modellen ska en mottagare gå igenom tre steg (känsla, tanke, handling) för att nå 
målet – handling. Det är endast ett fåtal som fullföljer KHT-modellen och tilltalas av att söka 
utlandstjänstgöring. I studien hade dessa personer redan innan reklamfilmen varit intresserad 
av detta, men påmints av den och funnit sig fortfarande intresserad. Samtidigt kan vi genom 
modellen om Seven doors se i studien att respondenterna inte ansåg att ”Africa” påverkade 
viljan eller uppfattningen att åka iväg på utlandstjänstgöring och att de redan fått information 
genom vänner eller andra informationskanaler. Men den skapar ändå en vilja att hjälpa till i 
omvärlden i den mån en mottagare kan. Flera personer ser fördelarna av att åka iväg på 
utlandstjänstgöring då den egna personen kan utvecklas genom att se andra länder och dess 
kulturer. Reklamfilmen visade på att det finns problem i omvärlden och att Sverige kan 
hjälpa till genom att människor söker till utlandstjänstgöring och därmed vara en lösning på 
problemen. Det visade sig dock i studien att mottagarna redan bildat sig en uppfattning om 
vad det innebär men samtidigt kan vi se att reklamfilmen skapar många tankar och 
funderingar om hur man kan hjälpa oroliga områden i världen. Försvaret har skapat en 
reklamfilm som visar att det är viktigt att hjälpa till men att vem som helst inte klarar de 
psykiska eller fysiska påfrestningar en tjänst i utlandet kan kräva. Mottagarna ansågs vara de 
som gör, gjort eller ska göra värnplikt och befinner sig i åldern 18-30 år och kanske är det 
den lilla grupp bland dessa som känner att nyttan är större än deras uppoffring. En tolkning 
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var till en början att en större grupp Svenska medborgare var målgruppen och kanske var det 
meningen eller så har Försvaret misslyckats med sin socialmarketing kampanj och 
segmentering.  
 
En alternativ reklamfilm skulle vara mindre skrämmande för mottagarna och inte leda fram 
till tankar om att människor i utlandstjänst befinner sig i en situation som kan leda till döden 
utan istället framhålla fördelarna att åka iväg. En sådan reklamfilm skulle innehålla bilder på 
människor i utlandstjänst som hjälper de krigsdrabbade och visa på den hjälpande 
organisation som mottagarna verkar tro att Försvaret vill vara. Denna alternativa reklamfilm 
skulle utformas så att mottagarna ser verkligheten, men inte tycker den vara överdriven eller 
för skrämmande. En ytterligare reklamfilm skulle behöva göras för att locka de som inte 
genomfört värnplikt och få dem att söka civiltjänst inom utlandstjänst. Vi tolkar utifrån våra 
resultat att en sådan reklamfilm skulle visa mottagarna vad en sådan tjänst innebär och att de 
kan hjälpa till i omvärlden även fast de inte genomfört värnplikt.  
 
Slutligen kan vi bara själva reflektera över respondenternas åsikter efter att ha sett 
reklamfilmen. Det är, i våra tolkningar, klart att ”Africa” påverkar människor i olika grad och 
många gånger utifrån erfarenhet såsom värnplikt. Många av respondenterna som inte 
genomfört värnplikt kände i många lägen att de inte kunde uttala sig om den återgav en 
rättvis bild då de inte alls varit i en liknande situation medan de som genomfört värnplikt 
tyckte att de kunde uttala sig. Många av de före detta värnpliktiga tyckte att Försvaret sköter 
sin organisation bra och har en positiv syn på värnplikt. Flera i den andra gruppen hade 
åsikter kring Försvarets ekonomi och upplägg på värnplikt och därmed skapat sig en negativ 
syn av de bägge. 
  

6.1 Försvarsmakten idag  
Ett år efter det att uppsatsen började ta form så går det fortfarande att följa ständiga 
diskussioner kring Försvarsmakten, utlandstjänstgöring och ekonomiska problem.  
EU gav Sverige i uppdrag att sammanställa en styrka med hjälp av Finland, Norge och 
Estland som kom att kallas Nordic Battle Group. En undersökning gjord av SIFO visade att 
endast 40 % av Sveriges befolkning vill att Sverige ska delta i stridsgruppen.40 Samtidigt har 
försvaret haft problem med ekonomin och försvarsministern Sven Tolgfors är förvånad av 
hur svår den ekonomiska krisen är och att försvaret saknar 1-1.5 miljarder kronor till sin 
verksamhet. Detta har lett till att personal inom Nordic Battle Group riskerar avsked.41 På 
grund av oroligheter i Tchad har en liten grupp sänts dit för att hjälpa flyktingar från Dafur 
som flytt till östra Tchad och denna ska förbereda inför när den större styrkan inom Nordic 
Battle Group kommer. På grund av försvarets ekonomiska problem har dock Sverige endast 
råd att skicka dit styrkan i 4-6 veckor vilket kritiserats för att inte alls räcka långt för att 
gagna flyktingarna. Försvarsministerns krav på inbesparingar är överordnande och styrkan 
åker så långt pengarna räcker och det verkar inte spela någon roll om det leder till någon 
hjälp eller ej. Ministern har försvarat sig med att styrkan måste hem innan regnperioden sätter 
stopp för att tung materiell kan nås till dem.42 Problematiken med utlandstjänstgöring, Nordic 
Battle Group, och försvarets inställning och ekonomi har lett till det svenska folkets negativa 
inställning. Våra resultat visar även på mottagarnas negativa åsikter om försvaret och dess 
organisation redan innan ”Africa”. Deras reklamfilm påverkade inte mottagarna till handling 
och kanske har försvaret insett detta då de drog in reklamfilmen innan kampanjens slut.  

                                                 
40 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=734900 
41 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=732236 
42 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=744730 
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Budgeten för kampanjen hade, enligt vårt tycke, varit bättre ställd till försvarets verksamhet 
än extern information till eventuella sökande.  
Under januari och februari 2008 har TV4 sänt en dokumentärserie som kallas för 
”Fredsstyrkan”. I de sex avsnitten följs några svenska soldater från deras utbildning i Sverige 
till deras tjänstgöring i Afghanistan, där de försöker bygga upp säkerhet och stabilitet. 
Dokumentärserien vill bland annat visa hur de olika soldaterna utvecklas som människor och 
även hur de påverkas av att befinna sig i ett konfliktdrabbat land. Försvarsmakten 
understryker att personer som är det minsta nyfikna på hur det är att göra utlandstjänst ska 
kolla på ”Fredsstyrkan”.43 Den här dokumentärserien understryker ännu mer att 
utlandstjänstgöring är något som är väldigt aktuellt och att Försvarsmakten vill se fler 
personer som söker sig till Nordic Battle Group. Att Försvarsmakten också har låtit ett TV-
team följa deras soldater i Afghanistan ser vi som ett tecken på att försöka få den svenska 
befolkningen att få en mer positivt syn gentemot Försvarsmakten.  
Problemen inom försvarspolitiken är ständigt en aktuell fråga. Vår uppsats är ett tillägg i 
denna debatt – fungerar en reklamfilm gjord för att locka Sveriges unga till utlandstjänst och 
att påverka dem till att söka? Vi fann att ”Africa” inte lockade mottagarna, och i ett Sverige 
där röster höjs om bristande stöd och ekonomiska problem är våra resultat inte så 
överraskande.  
 

6.2 Svårigheter under arbetets gång  
Det som var tänkt att vara syftet med uppsatsen från början var att få reda på vad det var 
Försvarsmakten ville få ut av reklamfilmen och vad som var tankarna bakom ”Africa”. Vi 
ville även ha reda på hur reklambyrån som gjorde ”Africa”, DDB, hade tänkt vid 
utformningen av reklamfilmen. Tyvärr var vi tvungna att lämna den här tanken då det inte 
fanns någon möjlighet att komma i kontakt med varken de ansvariga på Försvarsmakten eller 
DDB. 
 
 
 

  

  

 

                                                 
43 http://www.lumpen.nu/Nyheter/Fredsstyrkan-i-TV4/ 
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Bilaga 1: Videografi för reklamfilmen ”Africa” 
Bilden zoomas ut ifrån en krokodil och fokus övergår till en militärlastbil fullastad med 
människor på en smal väg i en mörk skog. Musiken är vad man kan tolka ge mer spänning till 
reklamfilmen och är instrumentell. En pojke står och håller om vad som kan tolkas vara 
dennes pappa på lastflaket bland de andra människorna. Lastbilen åker ur skogen för att 
komma in i vad som verkar vara en by eller stad. Personer med vapen står efter vägen vid en 
omkullvält bil och miljön är rökig och människor går eller springer kring vägen och ljud från 
pratade eller skrikande personer ljuder. En man står i vad som ser ut att vara ett gatustånd och 
väljer ut ett vapen. Bilden sveper vidare kring vägen och vi ser en pojke i rullstol och en man 
med en stor prickig hund i koppel. Lastbilen kör vidare och förbi mannen som precis har valt 
ett vapen och denne osäkrar sitt vapen och tittar och siktar mot lastbilen. Lastbilen möts av en 
annan militärlastbil med vuxna soldater och en barnsoldat på detta lastbilsflak möter blicken 
med pojken på lastbilen. Pappan håller för pojkens ögon när lastbilen sedan möter en arg 
folkhop på gatan med träpåkar som slår och jagar den. Lastbilen kommer fram till en 
avspärrning och släpps in av soldater och en äldre dam på lastflaket tittar bakåt på vägen. Ett 
hus med ett högt staket och avspärrningar runt visas och en lång kö ringlar sakta utanför 
medan barn leker med varandra. Den äldre damen visas i närbild när hon lämnar vad som 
tolkas vara en röstsedel. Hon går sedan ut från området mot lastbilen igen och möter en 
kvinnlig soldat och pappan håller om pojken medan de återvänder till lastbilen. 
Reklamfilmen avslutas med en svart bakgrund och en vit text som lyder ”En förändrad 
omvärld kräver ett nytt svenskt försvar” efter ett litet tag läggs texten ”och en ny typ av 
soldat” in efter den förra. Reklamfilmen avslutas med ”läs mer på försvaret.se” och försvarets 
logga visas. 

 
 



 

Bilaga 2: Intervjumanual 
Vi kommer innan intervjun beskriva vad syftet med uppsatsen är för att respondenterna ska 
veta vad deras svar kommer användas till, men vi kommer inte berätta alltför mycket om 
uppsatsen för att inte det ska påverka svaren. 
 

Inledandefrågor 
1. Namn? 
2. Ålder? 
3. Har du gjort värnplikt? 
4. Vad har du för inställning till värnplikt? Vilka fördelar resp. nackdelar finns? 
5. Vad är din inställning till Försvarsmakten? Vilka fördelar resp. nackdelar finns?    
a) Vad är din inställning till FN? 

b) Vad är din inställning till NATO? 
c) Vad är din inställning till USA? 

6. Vad är din inställning till utlandstjänstgöring? Vilka fördelar resp. nackdelar finns? 
a) Kosovo 

b) Afghanistan 
c) Irak 
d) Sudan 

7. Har du sett Reklamfilmen ”Africa”? (Om ej visar vi den för respondenten.) 
 
Kampanjen 

8. Vilka personer är målgruppen för denna kampanj? 
9. Tror du reklamen visar en rättvisande bild av hur en utlandstjänst är? 

a) Vilka delar i reklamfilmen ”Africa” tror du stämmer eller inte stämmer med att 
jobba i utlandstjänst? 

10. Tror du att du som (ej) gjort värnplikt uppfattar reklamfilmen annorlunda? Hur? Ge 
exempel! 

11. Hur tror du Försvaret vill att du ska tolka reklamfilmen?  

KTH-modellen 
Före dessa avslutade frågor kommer vi visa reklamfilmen ”Africa” för respondenten om 
denne inte blivit visad den tidigare under intervjun. 

12. Vilka känslor väcker reklamfilmen när du tittar på den? Diskutera kring känslorna 
som väcks när du ser reklamfilmen. 

13. Blir du intresserad av att arbeta inom Försvarets utlandstjänst när du ser 
reklamfilmen?  
a) Om nej; Hur skulle reklamfilmen se ut för att locka dig? 
b) Om ja; Vad tror du krävs av dig för att göra utlandstjänst?  

14. Vad tror du att du skulle kunna få ut av att göra utlandstjänst?  
 

Seven Doors 
15. Ger reklamfilmen dig den information vad utlandstjänst innebär? 
16. Hur påverkar filmen din vilja att göra utlandstjänst? Varför? Varför inte? På vilket 

sätt? 
17. Skulle du klara av de situationer som en anställd inom en utlandstjänststyrka ställs 

inför fysiskt och psykiskt? Varför tror du att du (inte) skulle klara av dessa 
situationer? 

18. Påverkar reklamfilmen din uppfattning av utlandstjänst och i så fall hur? 



 

19. Ser du några för hinder, förutom intresse, med att åka iväg på utlandstjänst? (familj, 
ekonomi, lägenhet, fysiska och psykiska hinder?)  

20. Har du gjort några stora förändringar i ditt liv och i så fall vad? 
21. Skulle en utlandstjänst förändra dig och hur i så fall? 
22. Beskriv reklamfilmen ”Africa” med tre ord. 



 

 
Bilaga 3: Utskrift av de genomförda intervjuerna 
Intervju med Johan, 2007-06-01 

1. Johan 
2. 19 år  
3. Nej, jag har inte gjort och kommer inte göra den heller på grund av magsjukdom.  
4. Nackdelarna tycker jag är att det tar så lång tid. Nu vet jag inte riktigt hur länge alla 

inryckningar är, men uppemot 8 månader tycker jag är alldeles för lång tid. En positiv 
del av värnplikten, också beroende på vilken position man får, är att man bygger upp 
en stark fysik. Man tränar både mycket fysiskt och psykiskt. Det psykiska kan i och för 
sig övergå till en negativ sak, om det blir för mycket press.  

5. Ja du... Jag vet inte riktigt. Det är väl bra att de finns om det skulle hända någonting.  
a) det är väl bra att så många länder vill arbeta för att få fred, jag vet inte så mycket 
mer om dem.  
b) Hela den här grejen med att kriga för fred tycker jag är lite konstig. men de lyckas 
väl ibland, så jag antar att de är bra.  
c) Lite för mycket "storebror" ibland. Annars ett bra land, enligt mig.   

6. Man får komma ut i verkligheten, inte bara träna på svensk mark.  
a) Inte alls insatt i hur läget är där, så om de lyckas åstadkomma någonting så är det 
väl bra.  
b) Ja, det är bra. Hoppas de hjälper de civila för att få bort terroristattacker osv.  
c) Samma svar som förra frågan. 
d) Inte alls insatt i hur läget är där, så om de lyckas åstadkomma någonting så är det 
väl bra.  

7. Ja. 
8. Personer som ska rycka in i det militära. Locka folk som vill förändra och hjälpa till.  
9. Vet inte  

a) Jag tror den stämmer ganska bra. Lite förfinad kanske.  
10. Jag tror att de på något sätt förfinar bilden av hur det är. Det är nog i och för sig ganska 

rättvis bild då när folkmassorna börjar kasta saker på militärfordonet som åker där. 
Tror de civila egentligen bara vill få bort alla militärer.  

11. Att det finns saker du som tjänstgörande kan göra för att förändra och hjälpa till.  
12. Mest fattigdom och dålig levnadsstandard som får en att känna sig både illa till mods 

för att de har så lite, men samtidigt lycklig att man bor i Sverige.  
13. a) Eftersom jag inte skulle vilja tjänstgöra hursomhelst, så skulle det nog inte finnas så 

många sätt som Försvarsmaktens reklam skulle kunna ändras på för att locka mig.  
14. Hm. Svår fråga, jag vet faktiskt inte. Få en ny syn på verkligheten och inte bara få se 

sådant som är på TVs nyheter?  
15. Hm, svårt att svara, eftersom jag inte har något att jämföra med. Men jag tror det ger 

en ganska okej bild, även om den tar upp långt ifrån allting. 
16. Nja, inte så värst mycket. Lite vilja att hjälpa till har väl alltid funnits. Den kanske har 

växt något nu.  
17.  Vet inte. 
18. Den kanske får mig lite mer dragen till att göra det än jag var innan, men inte mycket. 

Det känns som om man vill vara med och hjälpa till liksom.  
19. Nej, jag tror jag skulle klara det bra trots min magsjukdom.  
20. Nej, inte direkt.  
21. Man skulle nog, som jag sa tidigare i en fråga, få en annan bild av verkligheten och 

inte bara se sådant som går på nyheterna på TV. Det skulle nog vara lärorikt.  



 

22. Gripande! 

 
Intervju med Gustav, 2007-06-01 

1. Gustav 
2. 18 år 
3. Ska göra värnplikt, 2008. 
4. Det är en bra erfarenhet att ha, tror man lär sig mycket. Nackdelen är att det tar lång 

tid, som kunde ägnats åt studier eller arbete.  
5. Känns som att man får en utbildning med kvalitet i försvaret. Nedskärningar samtidigt 

som mer styrkor skickas utomlands och det anser jag är en dålig kombination. 
a)Positiv. 
b)Neutral. 
c)Neutral. 

6. Bra att Försvarsmakten bidrar i fredsbevarande insatser i världen. Nackdelen är väl att 
Svenska soldater kan dö eller skadas. 
a)Positiv. 
b)Positiv. 
c) Negativ. 
d) Negativ. 

7. Ja. 
8. Unga värnpliktiga. 
9. Ja. 

a) De visar nog lite mer "action" i reklamen än vad det egentligen är, typ krokodiler 
och sådant. 

10. Ja, man är nog inte lika insatt i detta om man inte gjort värnplikten. 
11. Som att det behövs svensk personal i utlandstjänst. 
12. Jag tror att svenskarna utomlands gör ett bra jobb, och att det är hemskt med alla 

orättvisor i världen, det är nog meningen att man ska tycka det. 
13. Ja. 

b)Många personliga egenskaper som t ex stresstålighet, kunna klara av psykisk och 
fysisk press, ödmjukhet, erfarenhet, samt fysiska krav. 

14. Erfarenheter och pengar. 
15. Inte helt, men ger i alla fall en liten inblick. 
16. Jag blir intresserad av att göra utlandstjänst när jag ser filmen, det är nog det som är 

meningen med filmen. 
17.  Vet ej, har inte varit utsatt för motsvarande förhållanden, men jag tror att jag skulle 

klara av många av de situationer som kan uppstå. 
18. Har ungefär samma uppfattning om utlandstjänst efter jag såg filmen. 
19. Förhållanden kan brytas t ex. 
20. Nej, inte direkt. 
21. Lära mig mycket om mig själv, ge mig erfarenheter och ekonomin förbättras nog. 
22. Välgjord, intressant, gripande. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Intervju med Per, 2007-09-04 

1. Per 
2. 25 år 
3. Ja, som telemekaniker i flottan. 4:e minkrigsflottiljan på en båt som heter HMS Utö. 
4. Innan jag mönstrade hade jag ingen uppfattning alls och jag blev bara placerad 

någonstans. Efter jag blev klar så känner jag att det var en rolig upplevelse och 
jättekul. Vi gjorde inte så mycket nyttigt, men jag fick många bra vänner och vi hade 
roligt ihop. Jag känner inga nackdelar med värnplikt. 

5. Jag tycker att disciplinen och orderkedjan är rätt bra. Allt är väldigt klart och det är 
noga med information och det är tydligt. Man vet vad man ska göra. 

a) Det är inget jag träffat på. Jag tycker de verkar ha svårt att ta beslut och få något att 
hända. 
b) Vi brukade öva med NATO, minst en gång per år. I år övade till sjöss i Polen. De 

har annorlunda rutiner vilka vi försöker införa även i vår styrka. Det är lättare att 
arbeta med dem på grund av deras goda informationskedjor. Jag tycker just nu att 
de kanske inte har något riktigt syfte som de hade förr under kalla kriget. 

c) Jag tycker de tar mkt plats i världen men har väl inga fler åsikter förövrigt om 
dem. 

6. Den är mestadels positiv. Jag har varit kontraktanställd några år och åker bara på 
övningar och det är bra betalt. Jag har inte behövt åka någonstans i utlandet. Jag är 
beredskapsanställd så jag får betalning även hemma. Skulle man bli tvingad att åka 
skulle jag göra det men det skulle kanske inte vara så roligt. Man har ju ett liv vid 
sidan om. Jag var nog aldrig riktigt redo att åka och när jag blev kontraktsanställd var 
det inte riktigt läge att åka någonstans. Jag skulle åka om jag blev inkallad. Vi är inte 
riktigt i riskzonen då vi ligger till sjöss och ser nästan ingenting. De uppgifter vi har i 
styrkan är minröjning som kan ses som lite ädlare syfte. Riktar inga vapen mot några 
människor och måste då heller inte skjuta någon utan röjer minor. Det är självklart 
tråkigt att lämna familj och alla hemma. 
e) Tror läget är rätt bra där just nu, lugnt. Jag har några vänner som varit där och 

inte hänt något där för deras del. Förutom en och annan bilolycka, men det är ju 
sådant som händer. 

f) Det är nog lite värre. Där är det lite oroligt. Vi har en skeppspräst ombord på vår 
båt som fått åka ned o hämta hem två döda soldater därifrån och det har han 
berättat om. Det var två svenska soldater. Det var otäckt att se bilder och höra om 
det av honom. 

g) Nu finns det inga svenska soldater i Irak, inget ställe jag skulle vilja åka till, 
väldigt oroligt där med. 

h) Det vet jag inget om. 
7. Ja. 
8. Jag tror den vänder sig till de som är värnpliktiga nu och de som varit det de senaste 

åren. 
9. Nej, det tror jag inte. Den är överdriven.  
b) Reklamfilmen var väldigt våldsam, många hade vapen. Varje människa hade vapen. 

De har ju ett vardagsliv i landet fastän de har en konflikt där. Jobbet som soldater har 
i reklamfilmen att bevaka en valstuga kan ju vara ett riktigt jobb som förekommer. 

10. Nä, det tror jag inte. Jag var ju i en annan del av armen, vi har en lugnare tillvaro i 
flottan så jag uppfattar den nog som någon som inte gjort värnplikt. 



 

11. De vill att vi ska se att försvarsmakten gör något bra och att de försöker behålla freden 
i krigiska områden. Att de inte provocerar fram våldsamheter utan tvärtom håller 
tillbaka dem. 

12. Oroligt område. Glad att man inte var där själv. 
13. Jag känner helt tvärtom att jag inte vill göra det när jag ser den reklamfilmen. Alldeles 

för oroligt och farligt att vara i en sådan miljö. 
c) Först och främst inte så mycket vapen, det är avskräckande. Lugn patrullering 

genom en inte alltför orolig stad och soldater som pratar med lokalbefolkningen. 
d) Man måste vara psykiskt förberedd och stark för det och dessutom vara tålmodig.  

14. Man reser till en del av världen man oftast inte ser annars. Spännande att se konflikten 
i ett land som man annars inte ser i trygga lilla Sverige. Man får nog en stark 
gemenskap med sina vänner man är där med. Själva jobbet kan man ju sen innan 
genom värnplikten, inga nya erfarenheter, man gör samma sak som innan.  

15. Nej, det tycker jag inte. Den var inte så informativ på det sättet. Den var ensidig då 
den bara visade våldsamhet, det är nog rätt tråkigt att vara soldat i allmänhet, man gör 
ju inte så mycket.   

16. Jag skulle nog inte gått in på försvarets hemsida efter reklamfilmen. 
17. Inte inom armens utlandsstyrka, det har jag inte tränat i. Men i flottan är ju som 

hemma, man bor på båten, samma miljö som innan man åker.  
18. Nä, jag fick intrycket av att det var fredsbevarande och det visste jag ju innan. 
19. Min utbildning i Gävle, som jag precis börjat, skulle bli ett studieuppehåll på. 

Ekonomiskt är det bra, man gör ju inte av med något. Åker man någonstans så får 
man två fria hemresor på ett halvår för att hälsa på alla. Så det är inte så långa 
perioder man är borta från familjen. 

20. Flyttade till Kalmar förr och nu till Gävle i sommar. Jag har varit ute och rest och 
tågluffat ensam en längre period. Jag har även arbetat i Grekland som volontär ett 
halvår. 

21. Man kanske skulle få en lite tydligare blick av hur världen ser ut. Vi bor i ett lugnt 
land. Så klart man blir annorlunda när man bor borta längre perioder med samma 
människor, men hur det vet jag inte. 

22. Våldsam, överdriven och Afrika. 

 



 

 
Intervju med Erik, 2007-09-03 

1. Erik 
2. 27 år 
3. Nej. 
4. Jag tycker värnplikt är onödigt, i alla fall när jag själv skulle göra den. Fördelarna är 

väl säkert att man får lära sig att samarbeta i grupper och få en riktig dygnsrytm och 
de betalar lägenheten ett år. Svårt att hitta nackdelar när man inte gjort den själv. Vill 
man inte, men är tvungen, så kanske man måste vänta att börja studera trots att man 
kommit in på det man vill studera. 

5. Har nog inte så bra uppfattningen om militären i stort. Fördelen med försvarsmakten 
är väl att den genererar många arbeten. Militärverksamhet brukar främja den tekniska 
utvecklingen och forskning. Jag är väl egentligen likgiltig inför det militära egentligen 
så svårt att hitta en nackdel just nu.    
a) Har fått för mig att det ska vara bra, men svårt att säga då jag inte känner mig 

insatt. 
b) Jag tycker de kan vara som en världspolis. De lägger sig i saker de inte har att 

göra med – eller det kanske de har egentligen? 
c) Jag har mycket svårt för USA. Ett exempel är väl varför de gick in i Irak. De sa 

att de gick in för tyranni, men det verkar snarare vara för oljans skull. Man kan 
ju bara se på hur de har det där nere. De verkar inte bry sig om befolkningen. 
De skapade situationen från första början genom att ge pengar till Saddam och 
stödde landet. De ville att Irak skulle gå på Iran, men de gick på Kuwait och det 
ledde till Gulfkriget. De lät honom sedan vara kvar vid makten och sen ett antal 
år senare så ”städade” de upp efter sig själva. Det finns hur mycket som helst att 
säga om USA, alla saker de gjort. Hela filmen ”Bowling for Columbine” visar 
ju hur mycket som helst. Sedan är det ju vapenpolitiken, hur många som skjuts 
ihjäl varje år? Säkert tusentals! 

6. Jag tycker det är positiv om det finns folk som vill hjälpa andra länder. Jag har hört 
genom en kompis att denne verkar trivas och fått en riktigt positiv upplevelse. För att 
växa själv som människa och få en bild av hur det är i den riktiga verkligheten, 
förutom den vi får från media. Media visar en förvrängd bild av verkligheten – vad 
jag förstått. 

a) Ingen koll alls på vad som händer där just nu, inte efter fredskrig och efter att de 
störtade Milosevic. Lugnt där just nu, man hör just inget alls därifrån. 

b) Beroende på vart man blir placerad, men svenskar hamnar i norra delen och där är det 
ju lugnare. Som svensk i Afghanistan är det relativt lugnt mot i andra delar av landet. 

c) Situationen är säkert jobbigt. Jag tror det är jobbigare att vara i Irak än Afghanistan. 
Jag tror att mycket motstånd i början berodde på att många av befolkningen inte ville 
att någon skulle komma dit i början för att de blev utsatta för hot om våld.  

d) Om det varit oroligt ett tag så är säkert lokalbefolkningen vana vid utlandsstyrkorna 
och är van vid hjälpen. Jämfört med de andra länderna. De är säkert vana vid 
militärverksamhet. 

7. Ja 
8. Mycket yngre som vill se andra delar av världen som har olika form av intressen. De 

passar på att uppleva annat och se världen. Målgruppen är nog 22 år och uppåt, säkert 
mest killar, men vet inte riktigt. Kanske ändrats då många tjejer blir inkvoterade till 
befälstjänster och kanske är intresserade av utlandstjänst. Jag tror det är många som 
åker direkt efter värnplikten så kanske är det mellan 19 – 25 åringar som åker. De 



 

kanske tycker det är mycket pengar som de får och äldre kanske inte värdesätter 
pengarna på samma sätt jämfört med andra saker. 

9. Jag vet inte riktigt, kanske kan vara så i vissa fall. Den är nog lite överdriven, för att 
skapa den där medryckande känslan, inte så att man spelar kort dagarna i ända, men 
inte sådär. Beror nog på vart man blir stationerad. De försöker nog skapa all den där 
misären man kommer möta i verkliga livet i reklamfilmen. Kanske skulle ge fel bild 
om de visade soldater som satt och spelade kort och tog en drink? 

c) Stämmer säkert med de olika folkgrupperna, samma land men sådant hat kanske på 
grund av religioner. Stämmer tyvärr där de visar barnsoldater. Det där affärsståndet 
med vapen var överdrivet, det görs säkert mer i det fördolda. 

10. Det gör jag säkert, har man gjort militärtjänst uppfattar man den säkert annorlunda. 
Har man gjort värnplikt har man fått mer kunskap och det som stämmer eller ej. Säkra 
zoner till exempel när de åker in med lastbilen. I verkligheten kanske de skulle stannat 
lastbilen och letat igenom den om det skulle varit folk där som inte skulle vara där. 

11. De vill förmodligen att man ska vilja åka ned och hjälpa folk som har det jobbigt. Den 
blonda tjejen som är militär ler mot dem och välkomnar dem och ger dem ett varmt 
leende när de kommer till den säkra zonen. Det är väl det som de vill visa att militären 
gör. 

12. Fruktan, ilska, osämja mellan olika grupper, pappan som står med sonen som håller 
för ögonen på sonen för att denne inte ska se misären utanför och vad som händer runt 
omkring. 

13. Ja, lite. Usch, vad hemskt vissa har i olika delar av världen, men samtidigt är det inte 
värt pengarna att riskera sitt eget liv. Jag är nog för egoistisk eller feg! Jag har inte 
intresse att springa med vapen och då kan man ju inte hjälpa till, men man skulle 
kunna hjälpa till på annat sätt kanske volontär arbete eller till exempel med civiltjänst 
typ propaganda. 
e) Inte alls, eftersom jag inte har intresse egentligen, man måste nog ha intresse för 

det militära. 
f) Om ja; Vad tror du krävs av dig för att göra utlandstjänst?  

14. Det är ju en bra merit inom vissa jobb, men då verkligen vissa jobb – typ polisiärt. 
Bra att verkligen kunna samarbeta och fungera i grupp. Om en person inte fungerar är 
det ju typ kört och ger stora problem. Det är säkert bra att få se vad som verkligen 
händer och inte det som media visar. De visar bara vissa delar och säkert bara de 
hemska, något bra måste väl hända? Något hopp eller glädje måste de väl ha? Positiv 
upplevelse när man träffar folk som blir glada och man känner att man gjort något bra. 
Man får se världen, träffa människor och nya kulturer och då få mer förståelse av 
varför de handlar som de gör på grund av olika seder än hur vi gör i Sverige.  

15. Det hoppas jag i alla fall. Man får en uppfattning av våldet och ilskan men samtidigt 
kanske man får se lite av den där glädjen när man hjälper folk. 

16. När man ser den blir man lite sugen att hjälpa till på något sätt, man får medlidande 
med dem. 

17. Fysiskt, tror jag, om jag får träna innan. Psykiskt är jättesvårt att veta egentligen. 
Svårt att sätta in sig i sitsen, om man gjort värnplikt har man fått smakprov vad det 
innebär. Där brukar de knäcka en och sedan bygga upp personerna för att klara sådana 
situationer. Jag får panik för mindre situationer ibland så antagligen inte. 

18. Nä, det tror jag inte. 
19. Egentligen inte. 
20. Slutat jobbet och tagit tjänstledigt, för att börja plugga. Jag flyttade för några år sedan 

till annan stad. 



 

21. Säkert förändras man som person, man blir säkert mer hårdare utåt när man sett 
mycket våld och blir avtrubbad. Man kanske även börjar misstänka folk mer. 

22. Fruktan, Misär, välvilja. 



 

Intervju med Daniel 2007-09-20  
1. Daniel 
2. 22 
3. Nej, på grund av en knäskada.  
4. Jag tycker att det är bra med värnplikt, man lär t.ex. sig känna sig själv och att arbeta i 

grupp. Nackdelen tycker jag är att det inte är många som får användning av den 
militära utbildningen, fast det kan ju tyckas vara bra också. 

5.   
a) Bra organisation tycker jag. 
b) Det är säkert bra, har inte så mycket kunskap om det. 
c) Makttöntar. Vill synas och vara med överallt. 
6. Jag tycker att det positiva med utlandstjänstgöring är att man får en bättre bild av vad 

livet är. Sen det negativa kan vara om någon dör i sin tjänstgöring, men det är väl inte 
så vanligt. Känner lika för alla destinationer.  

7. Ja! 
8. De som ska göra värnplikt. 
9. Det kan nog se ut så på vissa ställen. 
10. Jag trodde inte att det vara så mycket vapen hos befolkningen och sådan spänning. Att 

två små ungdomar tittade med onda blickar på varandra. Obehagligt. 
11. Att det behövs mer folk ifrån Sverige till utlandstjänstgöring. 
12. Jag får en obehaglig känsla, skulle inte vilja åka till en sådan plats. Som jag nämnde 

innan om de två ungdomarna. Helt sjukt att det kan vara så. 
13. a) Vet inte. Kanske spaningsklipp. 
14. Bättre självbild, bättre ledarskapsförmåga, bättre uthållighet fast jag skulle även 

kunna bli knäpp med. 
15. Det tror jag. 
16. Jag skulle inte vilja göra utlandstjänst för att jag får en sned bild av hur arbetet går till. 
17. Det tror jag att jag skulle göra för att jag vet att jag är uthållig och tycker om 

utmaningar. 
18. Jag tycker inte de visar så mycket vad som krävs och ska göras av de tjänstgörande. 
19. Familj. 
20. Från att ha varit den största ”busen” i klassen till att bli den bästa. 
21. Jag kanske skulle bli lite mer vuxen. 
22. Obehaglig, skrämmande och känslostark. 



 

 
Bilaga 4: Ursprunglig intervjumanual 
Vi kommer innan intervjun beskriva vad syftet med uppsatsen är, detta för att inte påverka 
respondenternas svar och även så respondenterna vet vad svaren kommer användas till. 
 
Inledandefrågor 

1. Namn? 
2. Ålder?  
3. Har du gjort värnplikt? 
4. Vad har du för inställning till värnplikt? 
5. Vad är din inställning till Försvarsmakten? 
6. Vad är din inställning till utlandstjänstgöring? 
7. Har du sett Reklamfilmen ”Africa”? (Om ej visar vi den för respondenten.) 

 
Kampanjen 

8. Vilka personer är målgruppen för denna kampanj? 
9. Tror du reklamen visar en rättvisande bild av hur en utlandstjänst är? 
10. Vad är rättvisande och vad är inte rättvisande? 
11. Tror du att du som (ej) gjort värnplikt uppfattar reklamfilmen annorlunda? Hur? Ge 

exempel!  
12. Hur tror du Försvaret vill att du ska tolka reklamfilmen?  
13. Tycker du reklamfilmen är bra gjord? 
14. Har den fångat ditt intresse?  
15. Vad kommer du ihåg från reklamfilmen? 
16. I så fall varför var detta/ dessa utmärkande? 
17. Hur skulle kampanjen sett ut för att locka dig till utlandstjänstgöring? 

 
KTH-modellen 
Före dessa frågor kommer vi visa reklamfilmen ”Africa” för respondenten för att denne ska 
ha filmen färskt i minnet. 

18. Vilka känslor väcker reklamfilmen när du tittar på den? Diskutera kring känslorna 
som väcks när du ser reklamfilmen. 

19. Blir du intresserad av att arbeta inom Försvarets utlandstjänst när du ser 
reklamfilmen?  

20. Om du blir intresserad av utlandstjänst, vad tror du krävs av dig? 
21. Vad tror du att du skulle kunna få ut av att göra utlandstjänst? 

 
Seven Doors 

22. Hur påverkar filmen din kunskap om vad utlandstjänst innebär? 
23. Hur påverkar filmen din vilja att göra utlandstjänst? 
24. Tror du att du klarar av att göra utlandstjänst? 
25. Hur påverkar filmen din syn på utlandstjänst?  
26. Ser du några för hinder, förutom intresse, med att åka iväg på utlandstjänst? (familj, 

ekonomi, lägenhet, fysiska och psykiska hinder?)  
27. Är du öppen för att förändra dina vanor och rutiner?  
28. Hur tror du att en utlandstjänst skulle förändra dig som person? 

 
29. Beskriv reklamfilmen ”Africa” med tre ord. 



 

Bilaga 5: Utskrift av de genomförda provintervjuerna 
 
Provintervju med Joakim, 2007-05-03 

1. Joakim. 
2. 21 år. 
3. Nej, jag hade använt astmamedicin inom 5 år när jag mönstrade.  
4. Jag tycker väl att det är bra att ha gjort, och jag hade väl gjort den om jag hade fått. 
5. Sverige har ju typ inget försvar, de tar ju bara bort allt. Fan, till och med Liechtenstein 

skulle kunna invadera oss.  
6. De som vill åka får väl åka, det är bara bra. De får passa sig för minor bara! 
7. Ja! 
8. De som har gjort lumpen, typ personer mellan 22-25 år.  
9. Det gör den säkerligen, det handlar väl om beskyddande verksamhet.   
10. Hela stämmer väl men jag har ju inte varit där själv så jag kan bara ana att det 

stämmer. Sen så har man ju hört rövarhistorier från folk som har varit nere i Afrika. 
Och det stämmer i alla fall med filmen ”Blood Diamond”, där är de ju i Sierra Lione.  

11. Inte en aning. Det är ju ett klart budskap, i alla fall av en del man kan göra. En stor del 
är väl att beskydda de som ska rösta.  

12. Att det är en positiv sak. Att man hjälper till och gör något bra för de där nere. 
13. Ja, jävligt bra gjord. De har lagt ner pengar de inte har på reklamfilmen, de skär ju 

bara ner överallt annars. Men det är en cp-schysst bra reklamfilm! 
14. Jag är inte så super intresserad, så nja. Det är inte precis som en reklam för en Big 

Mac precis. 
15. Barnsoldater, panter i koppel, åker på ett lastbilsflak, typ 12 – 13 stycken, gammal 

gumma på flaket, ”nötterna” som står längst fram och viftar lite och slår på bilen och 
en boaorm.  

16. Jag reagerade självklart på barnsoldaterna, det är ju onaturligt! Att ha en panter i 
koppel är ju också ganska onaturligt. Jag vill ut och hajka i djungeln så därför tänkte 
jag mycket på den.  

17. Inte annorlunda, den kanske hade lockat ifall jag hade gjort lumpen.  
18. Jag kände ilska när jag såg barnsoldaterna, men annars inget. 
19. Inte alls, nej! 
20. --- 
21. Inte ett skit! 
22. Inte ett skit! 
23. Inte mycket! 
24. Det är klart jag skulle kunna fixa det. 
25. Ungefär samma som förut. Men med vissa förändringar, jag trodde de skulle ingripa 

mer när de slår på lastbilen.  
26. Stryka? 
27. Stryka? 
28. Stryka? 
29. Snygg, elak och genomtänkt!  



 

Provintervju med Christoffer, 2007-05-07 
1. Christoffer. 
2. 22 år. 
3. Ja. 
4. Positiv, på grund av att jag har goda erfarenheter. 
5. Jag tycker det är viktigt att vi har en fungerande försvarsmakt som bygger på 

värnplikt, för att det inte ska vara yrkessoldater. 
6. Tummen upp! 
7. Ja. 
8. De som överväger utlandstjänst och de som ska mönstra. Samtidigt så tror jag att det 

också är en kampanj för att visa att Försvarsmakten ska finnas kvar och att inte allt 
läggs ned. 

9.  Jag tror inte att det är så varje dag då man är på utlandstjänst men jag tror absolut att 
det finns speciella tillfällen och platser då det är som i reklamfilmen. På de flesta 
utlandstjänster tror jag mest att det handlar om att åka runt i sin lilla bil och visa att 
man finns där. 

10. Konstig fråga, se förra svaret! 
11. Nej, det tror jag faktiskt inte. 
12. Att man behövs där nere, och att man får tillbaka något. Det handlar ju om att man 

hjälper folk och jag tror det är många som ser det som en anledning att åka ned. 
13. Ja! 
14. Ja! 
15. Den mörkhyade damen som går ut och ser tacksam ut efter att hon har fått röstat. Det 

är väl det de vill att man ska komma ihåg, att de behöver vår hjälp. 
16. Det var den sista händelsen i reklamen och även det som var det lyckliga i 

reklamfilmen. 
17. Som den gör! Jag har inte sökt i år, men har funderat på det! 
18. Igen att man känner att man vill hjälpa till. 
19. Mmm… 
20. Passande förkunskaper från värnplikt. Dels att man är lämpad för det, och det syns ju 

också i betygen från lumpen, men samtidigt att man också har haft en liknande tjänst. 
Det kan ju kanske bli lite svårt för en maskintekniker på en stridsbåt att bli 
maskintekniker på en stridsvagn. 

21. Erfarenhet och även att man växer som människa. 
22. Inget alls, den är bara där för att väcka intresse. 
23. Man vill mer. 
24. Bra! På grund av min vana av att hantera folk från nuvarande och tidigare yrken. 
25. Man blir mer sugen på att hjälpa till. 
26. Flickvän och mina fiskar plus en krabba. 
27. Ja 
28. Man skulle nog mogna. 
29. Hjälpinsats, Afrika och ok. 



 

Provintervju med Maria, 2007-05-09 
1. Maria. 
2. 23 år. 
3. Ja. 
4. Jag tycker att det är en bra grej. Försvaret måste finnas och värnplikten är ju som en 

förberedelse. Men jag tycker det borde finnas fler tjejer, men de har ändå lyckats 
ganska bra med att få fler tjejer att göra värnplikt. Det finns ju många tjejer som är bra 
soldater, och även många killar som är dåliga soldater.  

5. Den är väl ganska bra, men det händer så mycket hela tiden. Jag sökte till 
militärhögskolan först men efter jag och min kompis hade gjort de fysiska proven och 
så, så valde de att lägga ner intagningarna det året för de ville inte ha fler just då. Det 
känns lite instabilt. 

6. Bättre än förut. Dels för att jag är intresserad och sen verkar de ha bra villkor också. 
Det är ju inte så att man bli nerskickad utan att sen tas om hand, utan det är ju mer att 
man förflyttar en grupp från Sverige till ett annat land. Eftersom Sverige inte har 
några egna konflikter så blir vi mer och mer internationella, och det blir fler insatser 
utomlands. Sen har jag också fått för mig att svenska soldater har ett bra rykte 
utomlands, att utbildningen är högt aktad.  

7. Ja.  
8. Med tanke på sista scenen där det är en tjej som är med så tror jag att det vill ha in fler 

tjejer/kvinnor. De vill ha folk som vill hjälpa andra människor, och antagligen de som 
är yngre och inte har en stabil familj än. Alltså både yngre killar och tjejer. 

9. Ja, skrämmande men man gör ett viktigt jobb i ett utsatt område. Det är nog väldigt 
psykiskt påfrestande. Reklamen är ju gjord på ett ganska våldsamt sätt men har ett 
lyckligt slut. De visar att det inte bara är att vara ute och kriga i skogen utan det 
handlar om bevakning också. Det är ungefär som med poliser, ofta så behövs det bara 
att det visar upp sig ute så sköter sig folk. 

10. Svårt, jag har ju inte gjort det. Men det kanske inte är så lyckligt slut i verkligheten, 
människorna kanske inte kommer fram och kan rösta utan det kanske skulle kunna 
uppstå konflikter på vägen.  

11. Jag tror det, mina tjejkompisar som inte har gjort värnplikten ser nog inte reklamen på 
samma sätt som jag gör. Utlandstjänst intresserar mig och sen läser jag ett program 
som handlar en del om att vilja förändra, så det rör mig på två plan. Sen har ju inte 
mina tjejkompisar som inte gjort lumpen upplevt hur det är att gå runt i gröna kläder. 
Jag tror inte att man bryr sig om reklamen ifall man inte har gjort lumpen. Men sen så 
kanske den fångar upp yngres intresse också, som ska göra lumpen. 

12. Att utlandstjänst handlar om att man gör något viktigt för andra men det är inte alltid 
en dans på rosor.  

13. Ja, den är bra filmad. Med alla effekter och ljud så känns det nästan som att man sitter 
med i alltihopa.  

14. Ja. 
15. Tydligast är den blonda tjejen som ler mot kvinnan som fått rösta. Men jag tycker nog 

att man inte riktigt förstår vad filmen handlar om tills de lämnar rösterna på slutet. 
16. Man undrar vad reklamen handlar om, man måste se hur det går för folket som ska 

rösta, man fastnar liksom. 
17. Nej, det ligger mest hos mig själv att ta sista steget. 
18. Dels blir jag arg, tänk att människor ska behöva ha det så här när vi har det så bra i 

Sverige. Sen blir jag även glad för att det går att göra något bra. 
19. Ja, det blir jag. Sen så får jag se ifall det blir något av intresset. Utlandstjänst är ju 

ganska brett, man kan göra så mycket annat än att ligga i skogen och skjuta. Förut 



 

trodde jag att för att göra utlandstjänst måste man vara en kille som är stor och stark 
och bra på att skjuta. 

20. Det ska passa i mitt liv, just nu är det fel på grund av att jag är ”fast” i studierna. Men 
ifall det skulle komma en period i mitt liv då jag inte har bestämt något speciellt under 
en längre period så skulle jag absolut kunna tänka mig att söka. Sen så måste jag nog 
läsa på lite mer om vad det handlar om också.  

21. Dels tror jag att det är bra för en själv, man får nog en annan syn på livet och sin 
vanliga tillvaro. Jag tror man börjar uppskatta det man har mer efter att man ser hur 
andra har det. Sen känner man sig väl nöjd över att man hjälper andra, man känner sig 
duktig. Sen är det ju en bra merit att ha i Cv:t också.  

22. Den färskar nog mest upp minnet. Jag har ju haft intresse för utlandstjänst förut så jag 
vet ju lite om det, så det handlar mest om att jag blir påmind. Sen får man ju se hur det 
ser ut i världen just nu och vad en utlandstjänst kan innebära.  

23. Den stärks nog faktiskt. 
24. Jag är inte hundra på det, men jag har blivit mer säker efter att jag pratat med en tjej 

som har gjort utlandstjänst och även efter reklam från Försvarsmakten. Sen kan man 
ju aldrig veta vad som händer när man är där. Just nu tror jag att jag skulle kunna 
klara det men jag vet inte om jag skulle göra det om typ 5 år. 

25. Jag blir mer positiv till det. Jag hoppas att det är en riktig bild av utlandstjänst och 
ingen kommersiell bling-bling reklam.  

26. Just nu så är det lägenheten, och vart jag ska göra av alla saker ifall jag skulle åka 
iväg. Men jag har inget problem när det gäller familjen eller så, de skulle stötta mig 
ifall jag ville åka, sen är jag singel också så då har jag ingen annan att tänka på heller. 
Och jag har CSN nu så jag förlorar ju inga pengar ifall jag skulle åka heller. Man 
skulle kunna säga att utlandstjänst skulle ge mer än vad det skulle ta för mig just nu.  

27. Ett visst motstånd är det väl alltid, men det beror också på vilka rutiner det skulle 
vara. Typ att ändra vilken tid man äter på är inga problem alls. Men det största 
problemet skulle nog vara att leva i en så hierarkisk tillvaro, det skulle nog vara svårt 
att vara underordnad. Men det är väl bara att bita i det sura äpplet och inte säga emot, 
och försöka vara tacksam och göra det som behövs.  

28. Jag skulle nog våga stå på mig mera. Jag tror man blir mer säker i sig själv ifall man 
klarar olika prövningar. Sen så skulle jag nog bli arg och må dåligt på grund av de 
tragiska människoöden som finns, och fundera på varför vi har det så bra. Men jag 
tror att det är mest förändring när man byter miljö, alltså när man kommer dit för 
första gången eller när man kommer hem. Men jag är bra på att anpassa mig till 
situationen. Sen tror jag att jag skulle bli mindre egoistisk också, vara mer tacksam 
över små saker och kanske inte köpa 3 par jeans varje månad. Och att det ger så 
mycket mer att hjälpa andra människor. 

29. Realistisk, sorglig och lycklig.  
 
 



 

 

Provintervju med Malin, 2007-05-15 
1. Malin 
2. 25 år 
3. Nej, jag tror största anledningen är att jag har synfel, allergier och astma, annars 

kanske jag hade gjort det. Jag var inne på att göra lumpen ett tag. 
4. Jag tycker inte det behövs så mycket i fredstid, men det är bra att det finns försvar i 

krig. Bryr mig inte om det så mycket, tyvärr är det ju många som inte vill göra det 
heller. Men sen tycker jag inte att man ska behöva lägga sig på psykologgolvet, linda 
in sig i en matta och skrika att man är en kåldolme för at slippa göra värnplikten, som 
det är en kille som har gjort. Han fick högsta betyg i alla tester men ville inte göra 
lumpen och ansåg att han var tvungen att förstöra det psykologiska testet ordentligt 
för att slippa.  

5. Bra att det finns, synd att de gör av med så mycket pengar. Sverige är ju inte i 
riskzonen för att hamna i krig, som tur är, men man kanske kan effektivisera? Jag har 
hört om skjutövningar där de skjuter upp flera miljoner bara på att leka. De kan ju 
köra på lösa skott istället. 

6. Bra att vi kan hjälpa till. 
7. Ja, jag har sett den på tv någon gång. 
8. Jag tror det är unga killar och tjejer som funderar på om de vill göra lumpen eller inte. 

Sen vill de nog visa Sverige vad man göra i utlandet, det är säkert ett delsyfte – att 
visa befolkningen. 

9. Både ja och nej, kan vara bättre och sämre. Beror helt på var man hamnar och gör. 
Många är säkert med om mycket värre saker som leder till att de behöver psykologisk  
hjälp när de kommer hem, medan andra kanske bara sitter och spelar kort när de är 
utomlands för att de inte har nåt att göra. Den visar ett skarpt läge. Visar att det krävs 
mycket av en människa att stå där i ett hotat läge och ändå kunna behålla lugnet. 

10. Det beror på vart man är och vad man gör. I Afrika är det säkert så och det behöver 
inte bara vara valsituationer. Det finns så mycket annat att göra i utlandstjänst än 
fredsbevakande syfte vid röstning. 

11. Jag som aldrig varit med om den typ av situation eller ens simulerat det, så kan jag 
inte sätta mig in i det, som andra som gjort lumpen. Jag har aldrig varit i kontakt med 
försvaret eller deras organisation, så den bild jag har är en andrahands bild som jag 
fått av media, vänner, familj och bekanta. De som är inne i organisationen uppfattar 
den nog annorlunda. Jag ser det ju från min synvinkel, medan de som gjort lumpen ser 
nog den kamratliga synvinkeln och att de andra soldaterna blir som en ny familj. 

12. Försvarsmakten vill nog visa att de gör bra saker utomlands. De som gör utlandstjänst 
är starka individer. De som jobbar i Sverige jobbar nog mer med fredsbevarande till 
skillnad från andra länder som kanske krigar mer. De vill nog ge en bild av att de är 
som en hjälporganisation, att de upprätthåller rättvisan lite. 

13. Ja, jag blev positivt överraskad att de visar att det inte bara är en lek. Skarpa lägen 
kräver starka individer inte bara fysiskt utan även psykiskt. Det är orättvisor man ska 
hjälpa till med. 



 

14. Ja, definitivt, den sticker ut från mängden. Den är kraftfull, riktar in sig på människors 
känslor och på en situation vi inte är vana att se. 

15. Män med gevär, folk på lastflak. En far med ett barn, och pappan håller för ögonen på 
barnet när de ser andra barn med gevär. En äldre kvinna som ska rösta, svenska 
soldater som vaktar och sedan avslutas det med att det är en blond tjej som antagligen 
är med för att visa att tjejer kan också göra utlandstjänst. 

16. Det beror på att jag reagerar på krig och barn i fara. Tjejen reagerade jag på eftersom 
det är annorlunda. Den ger en våldsam bild först och bryter sedan med att det är val, 
man tror annat innan. Det är ju så självklart att få rösta för oss i västvärlden, men det 
finns så många olika samhällen som inte har det lika som vi har. Det känns orättvist 
att det inte är lika självklart för alla att få gå och rösta. Det ger mig en tankeställare. 

17. Det skulle inte gå att göra den annorlunda för att locka mig. Jag är inte den typ av 
person som skulle klara av en sån situation på ett bra sätt. Jag tror inte jag är rätt typ 
av person, jag är alldeles för känslosam. 

18. Mycket är så självklart för oss, som inte alls är lika självklart för andra, vilket känns 
orättvist, det borde vara lika självklart för dem med. Det är hemskt, framförallt att 
barn utsätts för denna verklighet, men även vuxna såklart. Man ser ju så mycket 
dagligen på nyheterna, men jag tror man reagerar starkare när det är en reklamfilm än 
på nyheterna. Jag får en aha-upplevelse att jag borde göra något. Tjejen på slutet är 
bra att de har med. 

19. Om jag skulle klara det så visst, men jag kan inte stänga av mina känslor tillräckligt 
mycket, så jag är nog inte lämpad för utlandstjänst. Då hjälper jag hellre till på något 
annat sätt. 

20. Man måste nog vara väldigt mentalt stark, flexibel, och beredd att ta risker. Man 
måste nog också kunna bemöta andra kulturer och ha en enorm empati. 

21. Jag skulle nog få en förståelse för den situation som många människor i världen lever 
i. 

22. Reklamfilmen visar bara en ytterligare aspekt på vad man kan komma att göra när 
man är utomlands. Jag har hört av andra innan vad de gjort utomlands. 

23. Den påverkas nog inte alls för mig personligen, jag vill fortfarande inte. Eftersom jag 
inte är rätt person för jobbet. 

24. Nej. 
25. Jag tror det blir ett plus för utlandstjänst. Den visar på en positiv sak som Försvaret 

för utomlands. Det är nog bra eftersom Försvarsmakten har fått mycket negativ 
publicitet i medierna de senaste åren. 

26. Om jag kunde så skulle det bero på vilken tidsperiod jag var borta, om det skulle vara 
en kortare period – ja, men längre skulle det vara svårt att vara ifrån familj, vänner 
och pojkvän. 

27. Ja, det är jag väl. 
28. Om man är med om en sak så påverkas man säkerligen som person. Man får säkert en 

annan syn på de länder och kulturer man möter och de skillnader som finns för olika 
människor. 

29. Kraftfull, skrämmande och hoppfull. 



 

 

Bilaga 6: Karta över länder där den svenska utlandsstyrkan finns 
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