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Resumen: La comunicación integrada de marketing  

Esta Tesis de Máster está centrada en el tema la comunicación integrada de marketing (CIM), y 

tiene por fin poner en claro la importancia de la CIM para el éxito de la Comunicación de Mercado. 

 

La CIM está definida por la comunicación corporativa, que está bien coordinada, es consistente, 

unívoca y lógica en todos los aspectos. Por eso, busca lograr uniformidad en todos los elementos del 

marketing mix desde la coordinación de las actividades de promoción.  Además, lo que caracteriza 

a la CIM es que adopta la perspectiva de un auditorio en el planteamiento. Esto significa que los 

mensajes y las actividades de promoción internos como externos optan por satisfacer a las 

necesidades, expectaciones y demandas del auditorio meta.    

Por estas razones, la CIM está basada en teorías de marketing, branding y semiótica, como en 

teorías del comportamiento del consumidor y teorías de la cultura, identidad y reputación 

empresarial.     

 

Hoy en día, muchas empresas no ponen en práctica la CIM, debido a la falta de recursos y la 

complejidad relacionada a la implementación de la misma. A consecuencia de esto, acaban por 

perder valor de marca, lo que impide el mantenimiento de la existencia y el éxito de la empresa a 

largo plazo. En continuación, es un problema que muchas empresas no dan prioridad a la CIM, así 

que la buena Comunicación de Mercado exactamente tiene por fin aumentar el valor de la marca de 

la empresa y de sus productos. Esto es vigente para empresas comerciales como empresas no 

comerciales.       

Así que no es por mera casualidad que la Comunicación de Mercado de las empresas, que son 

nombradas las mejores del mundo, es tanto intencional como integrada en todos los aspectos. 

Tampoco es por mera casualidad que las marcas fallidas no están asistidas por Comunicación de 

Mercado, que es tanto intencional como coordinada, consistente, unívoca y lógica.       

 

El autor de la Tesis ha aplicado la IMC a un estudio empresarial no comercial; Las Fuerzas 

Armadas de Dinamarca, porque la misma actualmente está en una situación desfavorable. Como 

resultado de la mala Comunicación de Mercado, la marca y la reputación de la Defensa Danesa se 

ha desacreditado durante los últimos años. Aún peor es que la empresa actualmente carece del 

apoyo moral y económico, debido a su insuficiente esfuerzo comunicativo.     
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Por tanto, para mejorar la situación de la Defensa Danesa, la Tesis tiene por fin hacerle a la empresa 

unas propuestas comunicativas, que en su conjunto aseguren la existencia y el éxito de la empresa a 

corto y largo plazo. En concreto, la Tesis tiene como meta constituir la solución del siguiente 

problema: ¿Con referencia en la CIM, qué estrategia de promoción asegura el éxito de la 

Comunicación de Mercado de la Defensa Danesa en Dinamarca, y con eso, el alcance de las metas 

comunicativas de la empresa? 
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1. Forord 

Denne kandidatafhandling vil tage udgangspunkt i fagemnet integreret markedskommunikation 

(IMC – Integrated Marketing Communications), og dermed beskæftige sig med promotion-

parameteret i marketingsmixet.  

Fagvalget skyldes, at jeg som kommunikationsbachelor i International Virksomhedskommunikation 

og igangværende Cand. Ling. Merc. i Interkulturelle Markedsstudier, finder det hensigtsmæssigt at 

lægge fokus på et fagområde der forener disse studier, da det sikrer en høj faglighed i opgaven. 

Dertil skyldes det, at jeg finder største interesse i disse fag, hvorfor en fordybelse i emnet fore-

kommer relevant i henhold til en fagrelateret karriere ude i erhvervslivet. 

 

Da IMC og promotion-parameteret udgør fagområder indenfor virksomhedsverdenen, som ikke er 

begrænset i anvendelsesmuligheder, vil afhandlingen endvidere være centreret om et emnerelevant 

og udfordrende casestudie, som både gør det muligt at afgrænse fagemnet og fremhæve vigtigheden 

af IMC’s anvendelse i praksis.  

 

I det kommende indledningsafsnit, vil fagemnet og casestudiet for denne afhandling blive nærmere 

introduceret.     
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2. Indledning 

Markedskommunikation (MC), der også kaldes promovering, er essentielt for opretholdelsen af et 

hvilket som helst virksomhedsbrand og produktbrand på sigt. Det udgør nemlig forudsætningen 

for, at en virksomhed og dens produkter kan differentiere sig fra dets konkurrenter, og gøre sig 

bemærket på det marked som der opereres i. Dette skyldes, at markedskommunikation udgør 

ethvert brands stemme (Pelsmacker, 2010; s. 3, 51, 71-72 ). 

   

Ifølge nyere marketings- og reklameteorier, defineres god og succesfuld markedskommunikation 

som integreret markedskommunikation (IMC). I modsætning til traditionel markedskommunikation, 

som er relateret til den stærke reklamefilosofi (Jones, 1996), er IMC nemlig langt mere troværdig og 

målrettet, fordi det skaber synergi i hele marketingsmixet, og endvidere tager afsæt i et forbruger-

perspektiv (Pelsmacker, 2010; s. 3, 17-18). Troværdig og målrettet kommunikation er essentielt, da 

det bevirker en øget brand value og en succesfuld branding af en virksomheds budskaber (Olins, 

2003; s. 207), hvilket medvirker til at sikre en virksomheds eksistensgrundlag og målopfyldelse 

(Pelsmacker, 2010; s. 55, 64-67, 71-74).  

IMC er helt konkret defineret ved de fire 4 K’er: koordineret, klar, konsekvent og konsistent 

markedskommunikation (Pelsmacker, 2010; s. 17-20), samt ved den svage reklamefilosofi, som 

anerkender, at der som følge af forbrugernes øgede reklameintelligens, skal langt flere kommu-

nikative midler til end blot reklame, for at skabe overbevisende kommunikation (Jones, 1996). 

Derfor kendetegnes IMC bl.a. ved valg af både traditionelle analoge og nyere digitale 

kommunikationselementer, som skaber en gensidigt forstærkende effekt, og som underbygger 

marketingsmixet og virksomhedens værdier, mål, visioner, adfærd mv. Endvidere kendetegnes IMC 

ved formidling af budskaber, som lever op til målgruppens forventninger, efterspørgsel og behov 

(Pelsmacker, 2010; s. 17-18, 35, 216). Derfor er det ikke tilfældigt, at IMC byder på langt flere 

oplevelser, dialog, indholdsrelevans, relationer, nærvær, værditilførsel, autenticitet, engagement, en 

troværdig afsenderidentitet, samt pull kommunikation, i form af især WOM (Andersen, 2005). 

Oveni dette og til forskel fra traditionel markedskommunikation, skaber IMC langvarige relationer 

mellem brands og målgrupper, frem for kun opmærksomhedsskabelse (Pelsmacker, 2010; s. 19-20, 

33, 462-464). Af disse grunde kan succesfuld markedskommunikation, ifølge tilhængere af den 

svage reklamefilosofi, bedst opnås vha. integration af markedskommunikation på tværs (Jones, 

1996).       
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Årsagen til at så mange virksomheder alligevel fravælger IMC er, at det oftest kræver meget 

planlægning, god intern kommunikation og ændringer i organisationsstrukturen, hvilket de færreste 

har viljen eller ressourcerne til at foranstalte (Pelsmacker, 2010; s. 18, 36-37). Dette er beklageligt, 

da succesfuld markedskommunikation bl.a. medvirker til at opretholde en virksomheds eksistens-

grundlag og konkurrencedygtighed på sigt (Pelsmacker, 2010, s. 2-6).  

 

Der findes utallige eksempler på virksomhedsbrands, der er blevet svækket som følge af mislykket 

markedskommunikation og manglende implementering af IMC.  

Et brand som DSB havde ganske vidst succes med deres fiktive historiefortælling om ”Harry og 

Bentzen” i begyndelsen, fordi reklamen byggede på innovativ tænkning og appellerende løfter om 

”tog til tiden”. Eftersom reklamens budskab dog sjældent levede op til udsagnet, og derfor i sidste 

ende blev opfattet som utroværdig, blev DBS’s brand svækket. DSB’s kontinuerlige brug af 

reklamen viser, at de ikke kun fejlede i at tilpasse deres budskaber til virkeligheden, men også i at 

innovere deres kommunikation i en sådan grad, at den skaber opmærksomhed og interesse for 

brandet på sigt (http://kommunikationsmaaling.dk/kampagnemaalinger/hvorfor-ma-dsb-lyve/). 

Ifølge flere PR-eksperter, fik Danske Bank på samme måde svækket deres brand i slutningen af år 

2012, da de sendte Tv-reklamen ”Nye Standarder”. Dette skyldes, at reklamen mest af alt blev 

opfattet som værende forældet, efterlignet og provokerende i sit indhold, samt i diskrepans med 

virksomhedens faktiske handlinger og værdigrundlag. Konsekvensen af dette var bl.a., at mange af 

Danske Banks kunder søgte hen til konkurrenterne pga. manglende tillid til banken, og fordi de ikke 

kunne identificere sig med bankens kommunikerede værdier (http://sondagsavisen.dk/2012/50/Her-

er-aarets-vaerste-tv-reklame.aspx & http://finans.borsen.dk/artikel/1/247178/reklamekritik_kom-

mer_bag_paa_danske_bank.html). 

Brødproducenten Kohberg udgør et tredje eksempel på mislykket markedskommunikation, men 

også på faren ved brug af ”best practice”. Kohbergs ide om at benytte sig af celebrity-hype reklamer 

i forbindelse med budskabsformidling, på samme måde som fx Cocio og L’Oréal, svækkede nemlig 

brødproducentens brand i sin tid. Dette skyldes, at virksomheden valgte at lade Sidney Lee, som 

mest af alt er kendt for sit indtag af alkoholdige drikke, reklamere for virksomhedens brand og 

brødprodukter. Diskrepansen mellem Sidney Lee’s og Kohbergs værdier svækkede ikke kun 

virksomhedens og dens budskabers troværdighed, men gjorde dem også usympatiske, som følge af 

den negative symbolværdi i reklameindholdet (http://www.business.dk-/media/kohberg-dropper-

sidney-lee).  

http://kommunikationsmaaling.dk/kampagnemaalinger/hvorfor-ma-dsb-lyve/
http://sondagsavisen.dk/2012/50/Her-er-aarets-vaerste-tv-reklame.aspx
http://sondagsavisen.dk/2012/50/Her-er-aarets-vaerste-tv-reklame.aspx
http://finans.borsen.dk/artikel/1/247178/reklamekritik_kom-mer_bag_paa_danske_bank.html
http://finans.borsen.dk/artikel/1/247178/reklamekritik_kom-mer_bag_paa_danske_bank.html
http://www.business.dk-/media/kohberg-dropper-sidney-lee
http://www.business.dk-/media/kohberg-dropper-sidney-lee
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Samtlige eksempler illustrerer ikke blot følgerne ved virksomheders manglende evne til at efterleve 

forbrugernes forventning, behov og efterspørgsel, men også konsekvensen ved traditionel og 

usammenhængende markedskommunikation.  

 

Der findes dog også adskillige eksempler på vellykkede virksomhedsbrands: fx Apple, Mc Donalds 

og IKEA, der står øverst placeret på de globale toplister over mest succesfulde brands 

(http://www.millward-brown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Chart.pdf).  

Apples succes skyldes ikke kun at de forstår at udvikle produkter som appellerer til forbrugerne, 

men også at de efterlever løftet om at være en innovativ og kreativ softwareudvikler jvf. deres 

værdigrundlag. Dertil differentierer de sig fra deres konkurrenter ved at tage afstand fra mani-

pulerende kommercielle og politiske budskaber, og i stedet satser på sandfærdige politiske 

budskaber, som favoriserer demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. På den måde tilfører 

deres kommunikation brandet en autenticitet og originalitet, som afspejler Apples sande værdier, 

nærvær, engagement og involvering i varme politiske emner. Apple formåede især at øge deres 

brand value gennem vellidte politiske udmeldinger om at der skal være tolerance for forskellighed, 

samt frihed til at udtrykke sig selv. Disse udmeldinger fik forbrugerne til at føle, at de ved køb af 

Apples produkter bliver en del af et fællesskab, som kæmper for at fremme demokratiske værdier i 

lande, hvor almindelige samfundsborgeres rettigheder bliver krænket og stemme overhørt 

(http://prxpress.dk/kernen-til-apples-succes-og-fremtidens-udfordringer/). 

På tilsvarende måde, høster svenske IKEA succes. Dette skyldes IKEA’s evne til at målrette, 

efterleve og integrere deres kommercielle budskaber med virksomhedens identitet og marketings-

mix. Ved investering i IKEA’s boligindretningsartikler, nyder forbrugerne fx ikke kun godt af 

stilrige og innovative produkter til en rimelig pris, som det forventes, men de tager derudover også 

del i et fællesskab, som kæmper for at fremme et bæredygtigt miljø, mangfoldighed og ligestilling. 

Det er især IKEA’s indsats på ligestillingsområdet, der viser hvorledes IKEA evner at integrere og 

målrette kommunikationen til virksomhedens vigtigste målgruppe: kvinder. IKEA nøjes nemlig 

ikke blot med at udtrykke sin holdning til samme, men demonstrerer den også via sine handlinger, 

fx ved at ansætte flere kvindelige ledere.  På den måde udgør IKEA et andet eksempel på, hvorledes 

målrettet og integreret markedskommunikation kan føre til brandsucces (http://www.econo-

mist.com/node/18229400).        

Hvad der netop også kendetegner succesfulde postmoderne brands som Apple og IKEA er, at de 

som følge af en kontinuerlig målrettet og integreret markedskommunikativ indsats formår at øge 

http://www.millward-brown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://prxpress.dk/kernen-til-apples-succes-og-fremtidens-udfordringer/
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troværdigheden omkring deres brands, samt skabe langvarige relationer og værdi for modtager. Og 

dette er bl.a. én af årsagerne til, at brands som disse lykkes med at opretholde deres succes på sigt, 

og endvidere kan bruges til at bekræfte IMC’s positive virkning. 

IMC’s betydning for en virksomheds opretholdelse og brandsucces på længere sigt (Pelsmacker, 

2010; s. 55-57) fortjener derfor at blive fremhævet, og det er lige netop af denne grund, at afhand-

lingen vil tage afsæt i dette fagemne.   

 

Hidtil er betydningen af IMC for kommercielle virksomhedsbrands blevet belyst, fordi vi som 

forbrugere oftest bliver eksponeret for kommercielle budskaber. IMC er dog mindst ligeså 

betydningsfuld for non-kommercielle virksomheder, fordi det som nævnt er fundamentet for opret-

holdelsen af et hvilket som helst brand på sigt. Et brand eksisterer nemlig kun som følge af 

kommunikerede værdier og budskaber, som vinder indpas hos modtager (Pelsmacker, 2010; s. 55). 

Non-kommercielle virksomheders manglende tilstedeværelse på de globale toplister over mest 

succesfulde brands indikerer dog, at disse virksomheder enten undervurderer betydningen af deres 

markedskommunikation, eller at de som følge af færre ressourcer og større kommunikative 

udfordringer har længere vej til brandsucces end kommercielle virksomheder. Uanset årsagen, 

findes der rent faktisk eksempler på non-kommercielle virksomheder, som står over for både flere 

og større kommunikative udfordringer end kommercielle, og som til trods for det, har færre 

markedskommunikative ressourcer til rådighed. Derfor har de formentlig også svære ved at opnå 

brandsucces end kommercielle virksomheder.  

Dette er bl.a. tilfældet med den politisk styrede virksomhed Forsvaret, der i modsætning til kom-

mercielle virksomheder er særlig udfordret med hensyn til både opretholdelsen af dens eksistens og 

opnåelsen af brandsucces. Én af grundene til dette er, at de er underlagt staten og finansieres af 

skatteborgernes penge, og derfor både er nødsaget til at tage et væld af politiske hensyn, samt 

forholde sig til en langt bredere målgruppes holdninger og synspunkter (bilag 6). Oveni dette, skal 

Forsvaret bl.a. også varetage egne virksomhedsinteresser, og håndtere det enorme mediepres der er 

ved konstant at være i mediernes søgelys.  

Denne type udfordringer skal Forsvaret håndtere, alt imens de ikke en gang har en marketings-

afdeling eller en fælles kommunikationsafdeling, som står med det overordnede ansvar for koor-

dinering af en markedskommunikation, som er målrettet og integreret i alle led og kanter (bilag 6).      

Indikationer, som fx det nye forsvarsforlig og analyseinstituttet Epinions omdømmemåling af 

Forsvarsministeriets område, samt diskussioner om hvorvidt Forsvarskommandoen skal nedlægges 
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eller ej (bilag 6), peger på, at Forsvarets hidtidige markedskommunikative indsats ikke har bid-

draget til opretholdelsen af hverken virksomhedens eksistensgrundlag eller brandsucces. Hvis 

Forsvaret derfor skal stå distancen på sigt, må der foretages en markant redigering i virksomhedens 

markedskommunikative praksis. Af denne grund, vil afhandlingens casestudie netop udgøre 

virksomheden Forsvaret.      

 

     

2.1. Problemformulering 

På baggrund af fagemne- og casestudievalg, vil denne afhandling have til formål at give en 

fyldestgørende besvarelse af følgende problemformulering:  

 

”Med udgangspunkt i IMC, hvilken promoveringsstrategi kan sikre, at Forsvaret får succes med 

deres markedskommunikation i Danmark, og dermed opfylder virksomhedens markedskommuni-

kative mål?”  

 

2.1.1. Undersøgelsesspørgsmål 

For at sikre en fyldestgørende besvarelse af opgavens problemformulering, er følgende under-

søgelsesspørgsmål blevet udarbejdet. Disse vil blive besvaret i samme kronologiske rækkefølge, 

som de fremgår nedenfor: 

 

1. Hvilken markedskommunikativ situation står Forsvaret over for? 

 

2. Med udgangspunkt i SWOT-analysen, hvilke kommunikative udfordringer står Forsvaret over 

for? 

 

3. Hvilken promoveringsstrategi kan sikre Forsvaret en målrettet, sammenhængende og integreret 

markedskommunikation, som samtidig styrer mod målopfyldelse?  

 

4. Hvorledes kan den udarbejdede promoveringsstrategi implementeres, og hvilken effekt kan den 

anskues at have? 
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2.2. Afgrænsning 

Afhandlingens problemformulering og tilsvarende undersøgelsesspørgsmål har til hovedformål at 

afgrænse og konkretisere opgavens brede fagemne, via udelukkende behandling af de markeds-

kommunikative aspekter, som er relevante for casestudiet.  

 

Endvidere er problemformuleringen afgrænset til udelukkende at behandle Forsvarets markeds-

kommunikation i Danmark, samt de vigtigste målgrupper på nationalt plan, da dette i sig selv kræ-

ver et omfattende studium, som modsvarer opgavens fastsatte formalia. Denne afgrænsning 

forekommer desuden både relevant og hensigtsmæssig, da opfyldelsen af kommunikationsmål 

relateret til denne opgaves udvalgte målgrupper udgør forudsætningen for, at Forsvaret over-

hovedet kan vinde de resterende nationale og internationale målgrupper for sig på sigt (Pelsmacker, 

2010; s. 21-29, 36). 

 

 

2.3. Specialets opbygning 

Hele opgavebesvarelsen vil være bygget op om 9 kapitler, eksklusiv litteraturliste og bilag. 

 

Kapitel 1 og 2, der som bemærket udgør afhandlingens forord og indledning, behandler valg af 

fagemne og casestudie, som lægger til grund for den udarbejdede problemformulering. 

 

Kapitel 3 og 4, som udgør opgavens teori- og metodeafsnit, vil give en redegørelse for valgte 

hovedteorier og videnskabelige metode, herunder litteraturvalg, videnskabelige tilgange, under-

søgelsesdesign og empirigrundlag, som opgavebesvarelsen vil tage udgangspunkt i.    

 

Kapitel 5 og 6, som består af en markedskommunikativ situationsanalyse og en fælles promo-

veringsstrategi for Forsvaret, vil endvidere søge at besvare samtlige undersøgelsesspørgsmål, som 

skal sikre en fyldestgørende besvarelse af opgavens problemformulering.   

 

Sluttelig, vil kapitel 7, 8 og 9 afrunde opgaven med en konklusion på opgavens problemformule-

ring, samt en vurdering og perspektivering af opgavebesvarelsen. 
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De løbende kildehenvisninger i opgaven vil være opsummeret i litteraturlisten, og bl.a. referere til 

indholdet i de udarbejdede bilag, som findes sidst i rapporten.  
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3. Teori 

I det følgende vil primærlitteraturen og de tilsvarende hovedteorier og begreber, som opgave-

besvarelsen vil benytte som forklaringsgrundlag, blive belyst. Anden litteratur som ikke nævnes 

her, og som alligevel fremgår af litteraturlisten, vil primært blive benyttet som baggrundsviden.  

Samtlige fagbegreber, som der løbende vil blive gjort brug af, vil desuden være defineret i bilag 1, 

samt markeret med skråskrift igennem hele opgavebesvarelsen. 

 

    

3.1. IMC – integreret markedskommunikation 

Den overordnede teoretiske framework for afhandlingens fagemne IMC, som blev nærmere behand-

let i indledningsafsnittet, vil bestå af adskillige videnskabelige artikler om emnet, samt Patrick De 

Pelsmacker, Maggie Guens og Joeri Van den Berghs IMC-fagteoretiske håndbog: Marketing 

Communications – A European perspective (2010). Mens de videnskabelige artikler; bl.a. Lars Pynt 

Andersens artikler om tv-reklamer og internettet (2003) og Ole E. Andersens artikler om Push og 

Pull, reklamens tidsånd og nutidens reklamekampagner (2005, 2006, 2008, 2009, 2010), har til 

formål at berige opgavebesvarelsen med supplerende viden om nye og eksisterende kommuni-

kationselementer, har faghåndbogen (Pelsmacker, 2010) til hovedformål at biddrage med retnings-

linjer for succesfuld integreret markedskommunikation. 

Årsagen til dette litterære valg er, at det i modsætning til anden emnerelateret litteratur dækker hele 

det brede fagemne, og derfor også de underliggende fagfelter som IMC-teorien bygger på, fx 

branding. Samtidig tager litteraturen, i modsætning til mange andre emnerelaterede håndbøger og 

artikler, forbehold for samtlige af nutidens kommunikations- og reklameformer, inklusiv kommuni-

kationsinstrumenter. Og lige netop dette er relevant, da den eksisterende reklamefilosofi bygger på 

antagelsen om, at god, effektiv og succesfuld markedskommunikation kun kan opnås gennem brug 

af både analoge og digitale kommunikationsformer og værktøjer (Pelsmacker, 2010; s. 30, 75).       

 

Endvidere indeholder faghåndbogen relevante analysemodeller, som fx SWOT-analysen og 

Hierarchy-of-effect kommunikationsmodellen AIDA (Pelsmacker, 2010; s. 86-99). Disse modeller 

skal nemlig bruges til at afdække Forsvarets nuværende markedskommunikative situation, og sikre 

at den endelige promoveringsstrategi bevirker opfyldelsen af kommunikationsmål, som modsvarer 

Forsvarets aktuelle markedskommunikative udfordringer.    
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SWOT-analysen er særlig relevant for denne opgaves formål, da den indenfor marketingsfaget, som 

IMC og promoveringsparameteret jo er en del af, udgør fundamentet for en virksomheds strategi-

udvikling og planlægning. Det er nemlig med udgangspunkt i analysen af virksomhedens styrker, 

svagheder, muligheder og trusler, at Forsvarets markedskommunikative udfordringer kan identifi-

ceres, og at der kan frembringes reelle løsningsforslag til, hvorledes virksomhedens markeds-

kommunikative situation kan forbedres nu og på sigt (Pelsmacker, 2010; s. 38, 132). 

AIDA-modellen forekommer ligeledes relevant for opgavens formål, da den står i relation til de tre 

typer af mål, som markedskommunikation beskæftiger sig med: dæknings-, proces- og effektivitets-

mål. Dertil er den hensigtsmæssig at anvende, da den som følge af sin enkle og unuancerede tilgang 

gør det muligt at tilpasse promoveringsstrategiens målsætninger til samtlige af SWOT-analysens 

identificerede problemstillinger, frem for kun de problemstillinger, som en given model tillader 

(Pelsmacker, 2010; s. 164-165).  

 

3.1.1. Branding  

Da branding udgør en af hovedteorierne bag IMC, fordi markedskommunikation handler om en 

succesfuld brændemærkning af værditilførende budskaber i modtagers bevidsthed, og fordi 

branding udgør et essentielt element i pull marketing strategier, som integreret markedskommuni-

kation netop tager udgangspunkt i (Pelsmacker, 2010; s. 55, 57, 72), vil opgaven også være bygget 

op om dette fagemne. 

Et brand defineres ved at være differentieret, meningsgivende, tidløst og unikt, og ved at eksistere i 

modtagers bevidsthed (Pelsmacker, 2010; s. 51-52). Brands skabes gennem målrettet markeds-

kommunikation, som øger brand value, dvs. tilfører merværdi til selve brandnavnet. Det er især 

forbrugernes opfattede merværdi; consumer brand equity, som er vigtig for opnåelsen af brand-

succes, og lige netop denne kan påvirkes vha. IMC (Pelsmacker, 2010; 63- 64, 66). Consumer 

brand equity kendetegnes bl.a. ved graden af målgruppens opmærksomhed på brandet, perception 

af brandets performance og kvalitet, konnotationer og følelser omkring brandet, samt loyalitet 

overfor mærket (Pelsmacker, 2010; 63-64, 66-70). Indholdet i promoveringsstrategien vil derfor 

sikre Forsvaret en øget brand value og consumer brand equity, inklusiv et reduceret gap mellem 

samme.   

 

Eftersom den primære litteratur bl.a. trækker på David Lane Keller (2003) og Wally Olins (2003) 

forskrifter for succesfuld branding, og de desuden udgør anerkendte guruer indenfor brandingfaget, 
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vil begge forfatteres hovedlitterære værker og relevante fagbegreber blive inddraget som supple-

rende teoretisk referenceramme til den primære litteratur. 

    

3.1.2. Semiotik og retorik 

Da valg af abstrakte tegn, som skaber meningsgivende og værditilførende associationer om et 

givent brand og dets afsender på et kognitivt og affektivt niveau hos modtager, udgør forud-

sætningen for en succesfuld branding (Pelsmacker, 2010; s. 23, 89-91), vil opgavebesvarelsen også 

trække på semiotisk og retorisk teori. Nærmere uddybet, vil den primære litteratur blive suppleret 

med Roland Barthes semiotiske teori og begrebsapparat: dennotation og konnotation (1980 [1964]), 

samt Aristoteles videnskabelige artikel og appelformer: logos, pathos og ethos (1991), som 

omhandler overbevisende retorik.  

Barthes semiotiske teori er valgt, fordi den i modsætning til andre semiotiske teorier egner sig bedst 

til definering af bl.a. core brand values og andre brand elementer, som netop skal biddrage til 

opbyggelsen og styrkelsen af bl.a. Forsvarets brand image. Endvidere er Aristoteles retoriske teori 

og tilsvarende fagbegreber inddraget, fordi IMC, branding og semiotik trækker på disse, men også 

fordi de kan bevirke en troværdig markedskommunikation, som understøtter målopfyldelse 

(Pelsmacker, 2010; s. 89-90). 

 

Inddragelsen af denne litteratur er dermed både relevant og hensigtsmæssigt, fordi den bevirker det 

bedst tænkelige valg af målrettede kommunikative virkemidler og meningsgivende symboler af 

abstrakt og persuasiv karakter, som tilsammen kan sikre opfyldelsen af brandopbyggende kommu-

nikationsmål (Pelsmacker, 2010; s. 73). 

    

3.1.3. Organisationskultur, identitet og image 

Eftersom succesfuld IMC desuden forudsætter at der er synergi mellem en virksomheds 

kommunikerede budskaber, kultur, identitet, image og corporate kultur, identitet og image, fordi 

det bl.a. øger afsenders og brandets budskabers troværdighed (Hatch & Schultz, 1997), og udgør en 

af de væsentligste faktorer for opbyggelsen og styrkelsen af consumer brand equity (Pelsmacker, 

2010; s. 73), vil den primære litteratur også blive suppleret med Mary Jo Hatch og Majken Schultz 

organisationsteori og tilsvarende begrebsapparater kultur, identitet, image og corporate kultur, 

identitet og image fra artiklen: Relations between organizational culture, identity and image (1997).    
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Inddragelsen af disse forskeres videnskabelige artikel forekommer både relevant og hensigts-

mæssig, fordi deres teori udgør en af de fundamentale retningslinjer for IMC, og desuden biddrager 

med relevante begrebsdefinitioner, som letter forståelsen af den komplekse teori, og samtidig 

forenkler beskrivelsen af abstrakte fagfænomener.        

 

Teoriens hovedpåstand er, at kulturen, som formes af en organisations medlemmer, lægger til grund 

for omverdens opfattelse af organisationskulturen og organisationens identitet, og at organi-

sationens identitet former kulturen således, at disse tilsammen skaber det image, som skal fortolkes 

af omverden. Omverdens fortolkning af organisationens image vil derefter udgøre en respons, som 

kommer til udtryk i selve kulturen, hvorfor der altså er tale om en refleksiv cyclus (Hatch & 

Schultz, 1997; s. 360-361).    

 

 

3.2. Videnskabs- og metodeteoretisk litteratur  

Som afrunding på dette kapitel, forekommer det desuden hensigtsmæssigt kort at belyse den 

videnskabs- og metodeteoretiske litteratur, som vil blive benyttet til at definere det videnskabelige 

ståsted og de videnskabelige tilgange, inklusiv forskningsmetoder, som tilsammen har til formål at 

sikre et solidt empirisk fundament for opgavebesvarelsen.  

 

Erik Stavnsager Rasmussen, Per Østergaard og Suzanne C. Beckmanns litteratur om forsknings-

metodologi indenfor det samfundsvidenskabelige felt: Essentials of social Science Research 

Methodology (2006), vil som følge af dens relevans for fagemnet blive benyttet til at definere det 

samfundsvidenskabelige perspektiv, samt de underliggende tilgange, som forskningsmetoderne bag 

opgavens empiri vil basere sig på.  

I sammenhæng med dette, vil både videnskabsforskeren Ib Andersens faghåndbog om valid videns-

produktion inden for samfundsvidenskaben: Den skinbarlige virkelighed (2008), og Pervez Ghauri 

og Kjell Grønhaugs praktiske guide om undersøgelsesmetoder inden for virksomhedsstudier: 

Research methods in Business Studies: A practical Guide (2002), blive inddraget. Dette er som 

følge af deres relevans for indsamlingen af denne opgaves empiri. Tilsammen kan disse håndbøger 

nemlig sikre det mest hensigtsmæssige valg af bl.a. undersøgelsesdesign og dataindsamlings-

teknikker indenfor casestudieundersøgelser, samt valg af teknikker til bearbejdning af de indsam-

lede data, som bevirker et udtømmende datasæt af højeste validitet og reliabilitet.   
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4. Metode 

I forlængelse af forrige kapitel, behandles i det følgende afhandlingens samfundsvidenskabelige 

ståsted, undersøgelsesdesign og empirigrundlag, der sammen med teorivalget, skal sikre en fyldest-

gørende besvarelse af opgavens problemformulering. Mens dette kapitel nemlig skal ligge til grund 

for en mere beskrivende del om et af aspekt af virkeligheden, skal de udvalgte teorier bruges til at 

forklare, hvorfor denne del af virkeligheden ser ud som den gør.   

 

 

4.1. Samfundsvidenskabelig metode 

På baggrund af fagemne- og casestudievalg, vil afhandlingen tage afsæt i nutidens samfunds-

videnskabelige perspektiv til systematisk at producere viden om den virkelighed, som Forsvaret iht. 

deres markedskommunikative situation befinder sig i (Andersen, 2008; s. 15-16).  

Det nutidige samfundsvidenskabelige perspektiv er defineret ved den induktive og deduktive 

fremgangsmåde, hvilket betyder, at man efterprøver opstillede hypoteser gennem undersøgelser, 

som er baseret på både enkeltstående og talrige tilfælde (Rasmussen mfl., 2006; s. 18, 39). 

Endvidere tager det nutidige samfundsvidenskabelige perspektiv udgangspunkt i, at man ikke kan 

konkludere alt om et bestemt emne, men kun en lille del af et emne, fordi man umuligt kan inddrage 

alle teorier og metoder. Herudover tager det afsæt i antagelsen om, at vores resultater blot opfattes 

som ét synspunkt ud af mange, og at de afspejler en virkelighed, som både er objektivt og subjektivt 

funderet (Rasmussen mfl., 2006; s. 38-48). Netop derfor trækker det nye perspektiv især på den 

positivistiske og socialkonstruktivistiske tilgang, og gør dermed også brug af den kvantitative 

og/eller kvalitative metode (Rasmussen mfl., 2006; s. 93-95, 119-120). En nærmere behandling af 

disse samfundsvidenskabelige tilgange og forskningsmetoder følger som det næste.   

 

4.1.1.  Positivistisk tilgang 

Den positivistiske tradition er karakteriseret ved den filosofiske grundholdning om, at der kun 

findes én form for videnskabelig erkendelse: den naturvidenskabelige. Ifølge denne grundholdning 

begrænser al viden sig til sansedata, som kun kan frembringes via en naturvidenskabelig obser-

vation af virkeligheden. Derfor står den positivistiske tradition i relation til den kvantitative metode 

og en induceret vidensproduktion, hvilket betyder, at ethvert forskningsresultat bygger på enkelt-

stående eksempler og udelukkende beskriver fænomener ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel.  
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Kritikere af den positivistiske tradition hævder, at denne type forskningsresultater ikke nødven-

digvis er objektivt funderede, blot fordi de bygger på en naturvidenskabelig fremgangmåde. Dette 

skyldes, at forskningsresultatet kan være præget af forskerens subjektivitet under og efter 

undersøgelsesforløbet, og derfor muligvis kun afspejler én virkelighed ud af mange. Med andre ord, 

ville udfaldet af en undersøgelse sagtens kunne være et andet, hvis undersøgelsesobjektet stod over 

for en ny undersøgelse, som tog udgangspunkt i samme fremgangsmåde som den foreliggende, og 

blev foretaget og bearbejdet af en eller flere andre forskere (Rasmussen mfl., 2006; s. 14-21). 

Når man derfor anvender en positivistisk tilgang til indsamling af data, som det netop vil være 

tilfældet her, bør man være sig bevidst om sin egen indflydelse på undersøgelsesresultaterne, men 

også om undersøgelsens repræsentativitet for undersøgelsesgenstanden, da det især har betydning 

for de indsamlede datas reliabilitet. Dertil må man som dataanalytiker være opmærksom på, at en 

udelukkende indsamling af sansedata kan påvirke datas validitet. Dette skyldes, at denne datatype er 

begrænset i vidensinformation, fordi den udelukkende udmunder fra naturvidenskabelige ob-

servationer, som ikke interesserer sig for en dybereliggende forståelse af årsagssammenhængen 

mellem undersøgelsesobjektet og undersøgelsesresultatet.         

 

4.1.2.  Socialkonstruktivistisk tilgang 

I modsætning til den positivistiske tradition, udspringer den socialkonstruktivistiske tradition af 

hermeneutikken, og står i relation til den kvalitative metode. Derfor interesserer den sig for en 

kontinuerligt udvidende og dybdegående vidensproduktion. Ifølge socialkonstruktivister er 

virkeligheden fuldstændig afhængig af den menneskelige bevidsthed, hvorfor ethvert frembragt 

resultat vil bygge på forskerens og undersøgelsesgenstandens egen subjektivitet. Den socialkon-

struktivistiske tradition sætter dermed spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i enhver undersøgelse, 

fordi den betragter virkeligheden som en social konstruktion, som afhænger af hvad det enkelte 

menneske oplever. Traditionen anerkender derfor, at der findes flere forskellige måder at betragte, 

kategorisere og undersøge ting på. Af denne grund hævder socialkonstruktivister at den objektive 

sandhed kun kan påvises gennem en deduktiv fremgangsmåde, hvilket betyder at man baserer 

forskningsresultaterne på flere undersøgelser, som foretages af et større antal af forskere, der 

benytter sig af samme forskningsmetode.  

Da den socialkonstruktivistiske tradition endvidere tager udgangspunkt i hermeneutikken, som 

bygger på antagelsen om at ethvert resultat kun er foreløbigt, fordi vi som mennesker kontinuerligt 

går fra én forforståelse af et fænomen til en forståelse af fænomenet, bør man som forsker være sig 
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bevidst om validiteten ved ethvert undersøgelsesresultat, fordi det altid vil være genstand for en ny 

undersøgelse (Rasmussen mfl., 2006; s. 38-48). 

Når man derfor anvender en socialkonstruktivistisk tilgang til indsamling af data, bør man forholde 

sig kritisk til datas validitet og reliabilitet. Dette skyldes, at den genererede viden udelukkende 

skaber en dybereliggende forståelse for det undersøgte objekt, som kun vil blive udvidet med tiden, 

og at forskningsresultatet og fortolkningen af samme er fuldstændig afhængig af den enkelte 

forskers syn på virkeligheden.         

 

 

4.2. Metodetriangulering 

I forlængelse af de behandlede samfundsvidenskabelige tilgange, vil dette afsnit belyse de tilsva-

rende forskningsmetoder, som vil blive anvendt til indsamling af denne opgaves empiri.  

 

Da redundant vidensproduktion af faktabaseret og dybdegående karakter udgør forudsætningen for 

en fyldestgørende virksomhedsundersøgelse indenfor det samfundsvidenskabelige felt, vil metode-

triangulering blive benyttet som forskningsmetode for indsamlingen af denne opgaves empiri 

(Ghauri & Grønhaugh, 2002; 181-182). Metodetriangulering giver nemlig mulighed for at 

sammensætte et undersøgelsesdesign, som sikrer at opgavens empiri er baseret på et validt, reliabelt 

og udtømmende datasæt, bestående af både deskriptive, eksplorative og forklarende data. Et sådant 

datasæt er særlig relevant, da det udgør forudsætningen for arbejdet med opgavens problemløsende 

formål (Andersen, 2008; s. 21-24, 117-120, 164-165). Som følge heraf, vil både den kvalitative og 

kvantitative metode blive benyttet til indsamling af data, fordi det bedst muligt sikrer et datasæt 

bestående af både dybdegående, faktuelle og generaliserbare data, som kan verificere, falsificere og 

supplere hinanden. Dermed kan brug af begge forskningsmetoder også sikre en fyldestgørende, 

pålidelig og gyldig besvarelse af opgavens problemformulering, fordi den netop vil tage afsæt i de 

indsamlede data (Andersen, 2008; s. 107, 117-120, 164-165, 209-211).   

 

Da en fyldestgørende dataindsamling ved arbejdet med casestudier desuden er defineret ved brug af 

både mundtlige, skriftlige, finansielle og markedsrelaterede rapporter, personlige interviews, 

observationer, arkivdokumenter, forbruger- og spørgeskemaundersøgelser, samt ekspertudtalelser 

(Ghauri & Grønhaug, 2002; s. 171-172), vil undersøgelsesdesignet sikre et empirigrundlag, som 

hviler på både primær- og sekundærdata af kvalitativ og kvantitativ karakter. Herved sikres bedst 
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muligt et validt, reliabelt og fyldestgørende empirigrundlag, fordi at der trækkes på forskellige 

specialiserede forskeres specifikke kompetencer og vidensressourcer, frem for blot en enkelt 

forskers. Mens udvalgte sekundærdata derfor skal biddrage til en vidensproduktion, som egen 

forskning ikke har mulighed for at generere med samme høje reliabilitets- og validitetsgrad, skal 

primærdata supplere tilgængelige data med ny viden, således at empiriens validitet øges yderligere.      

 

I de følgende afsnit gives en nærmere beskrivelse af begge forskningsmetoder og benyttede data-

indsamlingsteknikker, samt en beskrivelse af formålet med de primære og sekundære data.    

 

 

4.3. Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode kendetegnes ved en åben og udforskende tilgang, da den oftest har til formål 

at producere dybdegående viden om undersøgelsesobjektet, via tovejskommunikation mellem 

forsker og undersøgelsesobjekt. Den producerede viden har bl.a. til hensigt at øge forståelsen af den 

kvantitative analyse, hvorfor metoden tager udgangspunkt i undersøgelsen af forhold, som er 

vanskelige at iagttage og måle kvantitativt (Andersen, 2008; s. 150-151).  

I kvalitative markedsanalyser, som den kvalitative forskning bag denne opgave vil være centreret 

om pga. opgavens formål, tages der typisk udgangspunkt i målgruppens egne beskrivelser, der 

oftest besvarer spørgsmål som ”hvad”, ”hvorfor” og ”hvordan”. Disse data giver indblik i målgrup-

pens psykografi, og er derfor med til at afdække målgruppens holdninger, behov og præferencer, 

som er afgørende faktorer for holdningspåvirkning, købsbeslutning og præferencedannelse.  

 

Styrken ved denne metode er, at den bevirker detaljerede oplysninger om forholdsvis ukendte 

fænomener relateret til undersøgelsesobjektet, hvilket gør det muligt at foretage en dybdegående 

analyse og fortolkning af samme. Svagheden ved metoden er dog, at dens undersøgelsesresultater 

baserer sig på enkelte individers eller gruppers forhold til undersøgelsesobjektet, samt forskerens 

fremstilling af virkeligheden.  Det betyder, at undersøgelsesresultaterne ikke nødvendigvis er repræ-

sentative for målgruppen, eller baserer sig på andet end forskerens eget syn på virkeligheden.  

Derfor bør man som forsker være sig bevidst om potentielle fejlkilder forbundet med under-

søgelsesforløbet og bearbejdningen af data, således at man bedst muligt sikrer en indsamling af 

valide og reliable data (Andersen, 2008; s. 209-211). 
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Oftest benytter den kvalitative forskning sig af indsamlingsteknikker så som dybdegående 

interviews, observationsundersøgelser og fokusgruppeinterviews (Rasmussen mfl., 2006; s. 96-

109), hvilket også vil være tilfældet her.     

 

4.3.1.  Formålet med kvalitative data  

Opgavens kvalitative data vil bestå af både primær- og sekundærdata, da dette bedst muligt sikrer 

en fyldestgørende indsigt i Forsvarets markedskommunikative overvejelser og situation.    

 

Mens primærdata vil bestå af et dybdegående informantinterview med Forsvarskommandoens
1
 

kommunikationsrådgiver (bilag 2), observationsnotater (bilag 3) og et personligt interview med den 

kommunikationsansvarlige fra Forsvarets Rekruttering
2
 (bilag 4), vil sekundærdata (bilag 6) bestå 

af Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens websidetekster og publicerede deskriptive 

dokumenter; bl.a. deres kommunikationspolitikker og kommunikationsstrategier (http://www2.for-

svaret.dk/omos/Publikationer/Pages/publikationer.aspx, fmn.dk og forsvaret.dk). Dertil vil sekun-

dærdata bestå af analyseinstituttet Epinions kvalitative omdømmeundersøgelser af Forsvars-

ministeriets område (http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/hovedresultater_fra_kvalitative_inter-

view.pdf) og diverse relevante nyhedsartikler, nyhedsudseendelser, dokumentarer og personlige 

beretninger, indhentet fra bl.a. nyhedsdatabasen Infomedia.dk, som er Danmarks største mediearkiv 

(bilag 6). 

 

Egne observationsundersøgelser har sammen med Epinions dybdegående interviews og fokus-

gruppeinterviews til formål at biddrage med relevante dybdegående data, som medvirker til at 

afdække Forsvarets nuværende markedskommunikative situation og praksis ud fra et forbruger- og 

marketingsperspektiv. Ligeledes vil Informantinterviewet med FKO’s kommunikationsrådgiver og 

Forsvarets tilgængeliggjorte deskriptive dokumenter og websidetekster have til formål at afdække 

Forsvarets markedskommunikative situation og praksis, dog udelukkende med udgangspunkt i et 

virksomhedsperspektiv. Derfor skal disse data bl.a. bevirke indsigt i relevante virksomhedsinterne 

og eksterne faktorer, inklusiv Forsvarets kommende kommunikationsstrategi og kommunikative 

tiltag frem til i dag.  

 

                                                     
1
 FKO er en forkortelse af samme. 

2
 FVR er en forkortelse af samme. 

http://www2.for-svaret.dk/omos/Publikationer/Pages/publikationer.aspx
http://www2.for-svaret.dk/omos/Publikationer/Pages/publikationer.aspx
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Det personlige interview med FVR’s kommunikationsansvarlige har til formål at supplere både 

observationsundersøgelsen, informantinterviewet og kvantitative sekundærdata om effektmålinger. 

Da FKO’s kommunikationsrådgiver ikke kan tilbyde andet end en overordnet snak om Forsvarets 

markedskommunikative overvejelser, og informantinterviewet derfor ikke forventes at kunne 

biddrage med ligeså fyldestgørende og dybdegående data om virksomhedens markedskommu-

nikative situation og overvejelser som et personligt interview med FVR’s kommunikations-

ansvarlige, forekommer det særlig hensigtsmæssigt at foretage en sådan undersøgelse. Interviewet 

forekommer desuden relevant at foretage, da det i modsætning til kvantitative data genererer 

dybdegående oplysninger, og samtidig øger sandsynligheden for at der indsamles ny og relevant 

information om specifikke målgrupper, fordi at FVR netop har indblik i deres demografiske og 

psykografiske ståsted.   

 

Herudover vil samtlige relevante nyhedsartikler, nyhedsudseendelser, dokumentarer og personlige 

beretninger af højere nyhedsværdi hovedsageligt blive brugt til at bevirke indsigt i, hvilken betyd-

ning medierne har for Forsvarets opnåelse af brandsucces. De skal bl.a. medvirke til at afdække 

hvorledes de eksterne medier fremstiller Forsvaret over for virksomhedens målgrupper, samt hvilke 

faktorer der udløser de mediedækkende sager. Sådanne data skal bl.a. også bruges til at sikre en 

fyldestgørende analyse af Forsvarets markedskommunikative situation.     

 

4.3.2.  Kvalitative dataindsamlingsteknikker 

I forlængelse af det foregående, belyses i dette afsnit de benyttede teknikker til indsamling af denne 

opgaves kvalitative empiri (Andersen, 2008; s. 151-152). Disse vil sammen med de kvantitative 

indsamlingsteknikker, som vil blive nærmere behandlet i de efterfølgende afsnit, udgøre opgavens 

undersøgelsesdesign.  

 

Observationsundersøgelser forekommer særlig hensigtsmæssige frem for andre typer, da de giver 

mulighed for at anskue Forsvarets markedskommunikation ud fra et forbruger- og marketings-

perspektiv. I modsætning til FKO og FVR’s kommunikationsansvarlige, har observatøren nemlig 

ingen nærmere relation til Forsvaret, som kan farve hendes syn på samme. Eftersom observatøren 

desuden har netværksrelationer indenfor Forsvarets målgruppe, og selv indgår i samme, samt 

besidder en viden inden for både det kommunikationsfaglige og marketingsmæssige felt, kan hun 

trække på flere individers erfaringer og viden. De indsamlede data fra en sådan undersøgelse, kan 
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derfor biddrage med ny relevant og dybdegående viden, som informantinterviewet og det personlige 

interview ikke har mulighed for at generere.  

For at sikre, at undersøgelsesresultaterne hviler på den højest tænkelige reliabilitet og validitet, vil 

der forud for observationsnotaterne blive udarbejdet en struktureret emneguide med udgangspunkt i 

observatørens faglige profil (bilag 3). Dette skal bl.a. sikre, at samtlige notater som foregår ude i 

felten, er relevante og dækkende for undersøgelsesområdet (Andersen, 2008; s. 155-159). 

Herudover, vil observatøren nedskrive sine egne fordomme forud for undersøgelsen (bilag 3), 

således at hun ikke lader sig medrive af egne subjektive fortolkninger under observationsforløbet og 

bearbejdningen af data. Formålet med dette er at sikre, at observationsnotaterne udelukkende 

beskriver relevante faktorer, som kan verificeres (Rasmussen mfl., 2006; s. 96-99). Endvidere vil 

observatøren lade samtlige observationer, bortset fra dem som er relateret til Forsvarets 

markedskommunikative adfærd, foregå åbent og direkte, da det ikke øver indflydelse på Forsvarets 

nuværende kommunikative praksis. Ved enkelte adfærdsobservationer vil iagttagelsen dog foregå 

skjult, da det i modsat fald kan bevirke misvisende adfærd (bilag 7), som i sidste ende reducerer 

datas reliabilitet og validitet.   

Der vil primært også være tale om ikke-deltagende observation, da observatøren kun vil indgå som 

deltager i forbindelse med enkelte adfærdsobservationer af bl.a. Forsvarets samarbejdsvilje (bilag 

7), og ellers stå udenfor det undersøgelsesfænomen der skal studeres. Ikke-deltagende observation 

forekommer særlig hensigtsmæssigt, da det bedst egner sig til observationsstudier af større 

populationer, som Forsvarets målgrupper jo er, og med hvilke briller observatøren netop vil iagttage 

(Andersen, 2008; s. 83-84, 155-159). 

 

Informantinterviewet med FKO’s kommunikationsrådgiver (Andersen, 2008; s. 168) er valgt som 

interviewtype pga. kommunikationsrådgivernes udsagn om, at de ikke kan tilbyde andet end en 

overordnet snak om Forsvarets kommunikationsstrategiske overvejelser (bilag 7). Det er derfor som 

følge af kommunikationsrådgiverens utallige afvisninger og henvisninger til FVR forud for den 

endelige aftale (bilag 7), at interviewet på forhånd besluttes at skulle foregå på interviewpersonens 

præmisser. Når interviewet foretages til trods for interviewers manglende forventning om en 

fyldestgørende indsigt i Forsvarets kommunikative overvejelser skyldes det, at der alligevel eksis-

terer en mulighed for at der dukker nye relevante oplysninger op, som virksomhedens tilgængelig-

gjorte data ikke dækker.  Dette skyldes interviewpersonens førstehåndskendskab til undersøgelses-

genstanden. 
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Reliabiliteten og validiteten skal netop også sikres gennem bl.a. valg af interviewperson med første-

håndskendskab til undersøgelsesgenstanden, samt en relativt ustruktureret og åben interviewguide 

(bilag 2), som bedst muligt sikrer at samtalen foregår på interviewpersonens præmisser (Andersen, 

2008; s. 168). Herved kan interviewer nemlig sikre respondentens velvilje overfor hendes tilstede-

værelse og undersøgelsesformål, og påvirke hende til at videregive flest mulige relevante oplys-

ninger. Interviewer vil desuden trække på sin 3-års erfaring som bl.a. markedsinterviewer under 

hele undersøgelsesforløbet (Produktionschef Christian Knudsen: tlf. nr. 40 95 69 13 eller 

http://www.retailwise.com/dk/kontakt), således at hun bedst muligt kan kvalitetssikre undersøgel-

sen. Denne erfaring skal bl.a. sikre, at respondenten føler sig tilpas før, under og efter under-

søgelsesforløbet, og ikke lader sine svar blive påvirket af interviewers tilstedeværelse under inter-

viewet (Rasmussen mfl., 2006; s. 101). Forud for samtalen vil interviewer desuden forsikre 

respondenten om, at samtlige oplysninger behandles fortroligt, og at respondenten vil blive holdt 

opdateret omkring indholdet i opgavebesvarelsen (bilag 2). Dette skal bl.a. skabe tryghed og få 

interviewpersonen til at føle, at hendes medvirken i undersøgelsen er og var en god beslutning.  

Til trods for valg af interviewteknikker, som skal sikre den bedst tænkelige indsamling af valide og 

reliable data, må der dog alligevel tages forbehold for interviewpersonens på forhånd udtrykte 

påpasselighed med at videregive fortrolige oplysninger (bilag 7). Selvom interviewer vil forsøge at 

få respondentens tilladelse til at optage interviewet med formålet om at øge datas reliabilitet, vil hun 

prioritere at tilgodese ethvert ønske, som respondenten måtte have i henhold til samme. Undladel-

sen af dette kan nemlig bevirke respondentens aflysning eller ophævelse af mødet.          

           

Det personlige interview med FVR’s kommunikationsansvarlige forekommer hensigtsmæssigt at 

foretage, da det modsat kvantitative data, kan bevirke dybdegående demografiske og psykografiske 

oplysninger om Forsvarets nuværende kommunikative praksis, og én af denne opgaves udvalgte 

målgrupper. Dette skyldes, at FVR til dagligt beskæftiger sig med en stor del af Forsvarets 

kommunikation og målgrupper, og derfor har bred indsigt i samme. Som følge heraf, kan et sådant 

interview også afdække virkningen af denne opgaves frembragte løsningsforslag overfor mål-

grupperne, samt de skønnede omkostninger forbundet med samme. Derudover kan undersøgelsen 

verificere eller supplere de resterende primærdata og sekundære kvantitative data om bl.a. 

reklametiltags effekt. Af disse grunde, forekommer det både relevant og hensigtsmæssigt at foretage 

sådan en undersøgelse.  

http://www.retailwise.com/dk/kontakt
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Modsat informantinterviewet, vil interviewguiden for det personlige interview være delvist struk-

tureret (Andersen, 2008; s. 169), fordi det forekommer hensigtsmæssigt i henhold til undersøgelsens 

formål, samt sikrer indsamlingen af valide og reliable data. Interviewguiden (bilag 4) vil blive 

tilsendt interviewpersonen i god tid før selve interviewet, således at hun som aftalt i telefonen og 

per mail kan forberede sig på spørgsmålene og finde relevante dokumenter frem, som kan være af 

interesse for interviewer.  

Eftersom interviewpersonen har stiftet bekendtskab med interviewer mange måneder forud for 

undersøgelsen (bilag 7), og interviewpersonen derfor allerede har en viden om hendes person og 

undersøgelsesformål, må det formodes at respondentens velvilje allerede er til stede, og at hun ved 

hvor meget interviewer værdsætter hendes imødekommenhed. Til trods for det, vil interviewer gøre 

sit bedste for at interviewpersonen føler sig tilpas under selve interviewet, således at hun får lyst til 

at dele flest mulige relevante og interessante oplysninger. Derfor vil interviewer også i denne 

henseende benytte sin erhvervserfaring som bl.a. markedsinterviewer, til at sikre datas reliabilitet og 

validitet. Fx vil interviewer, via valg af ufølsomme samtaleemner og en skriftlig fortroligheds-

erklæring, sikre sig interviewpersonens tilladelse til at samtalen optages på bånd. En tilsendelse af 

interviewguiden skal sikre respondentens mulighed for at tage stilling til spørgsmålene og sin 

medvirken forud for mødet, og eventuelt forberede nogle formuleringer, som ikke truer hendes egen 

position i firmaet. Samtidig vil hun forud for mødet blive stillet i garanti for, at interviewet holdes 

fortroligt, således at der skabes en tryghed omkring interviewpersonens tilstedeværelse, såvel som 

en magtbalance mellem interviewer og interviewperson. Dette skal sikre at interviewpersonen føler 

sig bedst muligt tilpas med hele interviewsituationen, og at der ikke udløses faktorer, som udgør en 

trussel mod hendes fulde åbenhed.   

 

Kvalitative sekundærdata vil bestå af både proces-, register- og forskningsdata, da det bedst muligt 

sikrer en udtømmende indsamling af dybdegående data, som er af højeste validitet og reliabilitet 

(Andersen, 2008; s. 159-161). 

Procesdata skal sikre muligheden for, at relevante opdukkende data kan tages i brug under hele 

skriveprocessen, således at opgavebesvarelsen bygger på valide data. Forfatteren vil derfor holde 

sig opdateret omkring de nyeste tendenser inden- og udenfor Forsvaret, som har relevans for 

opgavens formål. Fx vil hun både følge med i processen for Forsvarets udarbejdelse og publicering 

af deres nye kommunikationsstrategi (bilag 7), og i relevante nyheds- og debatprogrammer om 
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Forsvaret. Dertil vil hun bl.a. benytte Danmarks største mediedatabase Infomedia.dk, til at indhente 

oplysninger af højeste nyhedsværdi.   

Endvidere skal samtlige registerdata, som i nogle tilfælde også vil udgøre procesdata, sikre en 

dybere forståelse af relevante tal- og faktabaserede oplysninger, således at opgavebesvarelsens 

reliabilitet øges. De skal bl.a. give en uddybende beskrivelse af statistiske fordelinger og udvik-

lingstendenser, samt biddrage med detaljerede psykografiske og demografiske oplysninger om bl.a. 

Forsvarets målgrupper. 

Sluttelig, skal kvalitative Forskningsdata sikre, at de benyttede sekundærdata hviler på den højest 

tænkelige reliabilitet og validitet. Dette skal især sikres gennem valg af data fra forskere, som er 

eksperter indenfor deres fagstof, og som har erfaring med forskningsmetoder og dataindsamlings-

teknikker. Derfor er det ikke tilfældigt, at bl.a. Epinions undersøgelser og erfarne journalisters 

artikler, samt ekspertudtalelser, vil blive inddraget som empiri for denne opgave. 

 

 

4.4. Kvantitativ metode 

I modsætning til den kvalitative forskning, kendetegnes den kvantitative metode ved indsamling af 

repræsentative og objektivt funderede data frem for eksplorative, hvorfor reliabilitet og genera-

liseringsmuligheder udgør en af metodens styrker, mens reduceret forståelse udgør en af dens 

svagheder. Metoden tager endvidere udgangspunkt i forskerens måde at anskue verden på, idet 

undersøgelserne baserer sig på envejskommunikation, og derfor udelukkende foregår på forskerens 

betingelser. Ulempen ved dette er at forskningsresultatet kun beskriver dele af virkeligheden, mens 

fordelen er, at det er med til at skabe et entydigt overblik (Rasmussen mfl., 2006; s. 119-123, 133-

136). 

 

Den kvantitative metode har til formål at generere viden som kan måles og kvantificeres, og som 

derfor kan bruges til at generalisere. Derfor anses metoden for at være funderet på en mere objektiv 

virkelighed end den kvalitative (Andersen, 2008; s. 210-211). Det er igennem talbaserede data, som 

fx statistikker og grafer, at man i kvantitativ forskning søger at påvise sammenhænge i virkelig-

heden. Fx anvendes metoden typisk til at kortlægge en gruppe af personer på en række ensartede 

kvantificerbare variable, ud fra nogle foruddefinerede hypoteser. Og netop dette øger undersøgel-

sesresultatets reliabilitet og repræsentativitet.    
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Kvantitative markedsanalyser besvarer typisk spørgsmål som ”hvor mange” og ”hvor meget”, hvor-

for de hovedsageligt genererer bred demografisk indsigt i undersøgelsesgenstanden. Dette har de 

også til formål at gøre iht. opgavens problemløsende formål.  

Oftest benytter den kvantitative forskning sig af spørgeskemaundersøgelser, statistiske datasam-

linger og registre (Andersen, 2008; s. 152, 160, 174-182), og disse undersøgelsesteknikker vil også 

udgøre elementer i denne opgaves undersøgelsesdesign.  

 

4.4.1.  Formålet med kvantitative data  

De kvantitative data vil udelukkende bestå af sekundærdata. Dette skyldes, at samtlige relevante 

data allerede er tilgængelige, og at de samtidig hviler på en højere validitets- og reliabilitetsgrad end 

egne kvantitative undersøgelser ville kunne generere. 

Sekundærdata vil bl.a. udgøre Epinions omfattende omdømmemåling af Forsvarsministeriets 

område, som deres egne kvalitative undersøgelser ligger til grund for (http://www.fmn.dk/nyheder-

/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf). Endvidere vil de bestå af mediebureauet Mindshares 

reklameanalyse fra år 2011, som bl.a. afdækker forbrugernes holdning til reklamer, og virkningen af 

de forskellige typer af reklamer (http://issuu.com/lonejensen/docs/reklameanalysen_2011semi-

nar_31052011). Dertil vil også Forsvarets egne offentliggjorte publikationer om bl.a. virksomhe-

dens økonomi, og andre relevante kilders kvantitative data om bl.a. målgruppernes medieforbrug, 

indgå som kvantitativt datagrundlag. 

 

Epinions kvantitative omdømmeundersøgelse af Forsvarsministeriets område, som blev foretaget i 

løbet af april-juni i 2012, vil i denne opgave have til formål at bekræfte de bagvedliggende faktorer, 

som de kvalitative undersøgelser har medvirket til at generere indsigt i. Disse data skal dermed 

bruges til at afdække, om resultaterne fra de kvalitative undersøgelser er generelle eller enkelt-

stående tendenser. Dertil har undersøgelsen til formål at biddrage med relevante demografiske 

oplysninger om Forsvarets målgrupper, som bl.a. afdækker hvilke kommunikations- og 

reklameformer, samt medieplatforme, de hyppigst benytter og bliver eksponeret for.  

Ligesom de resterende data, skal omdømmeundersøgelsen biddrage til en fyldestgørende analyse af 

Forsvarets markedskommunikative situation.   

 

Mindshares reklameanalyse fra år 2011 skal medvirke til at afdække den skønnede effekt og de 

estimerede omkostninger forbundet med de frembragte løsningsforslag, således at der ikke frem-

http://www.fmn.dk/nyheder-/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder-/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf
http://issuu.com/lonejensen/docs/reklameanalysen_2011semi-nar_31052011
http://issuu.com/lonejensen/docs/reklameanalysen_2011semi-nar_31052011
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bringes omkostningsfulde løsningsforslag som holder i teorien, men ikke i praksis. Reklame-

analysen har således til hensigt at afdække generelle tendenser, der kan bekræfte de oplysninger, 

som udmundes via det personlige interview.    

 

Andre kvantitative data, som bl.a. vil blive indhentet fra pålidelige og førende markeds- og 

rådgivningsvirksomheder, samt statistikdatabaser, har til formål at supplere eller bekræfte de 

resterende data, som står i relation til den pågældende undersøgelsesgenstand.  

 

4.4.2.  Kvantitative dataindsamlingsteknikker 

Kvantitative sekundærdata vil ligesom de kvalitative bestå af både proces-, register- og forsknings-

data, da det bedst muligt sikrer en redundant vidensproduktion, som hviler på reliable og valide 

oplysninger (Andersen, 2008; s. 159-161). 

Procesdata, som også vil være defineret ved register- og forskningsdata, vil udgøre nye faktuelle og 

talbaserede oplysninger, som vurderes at være relevante for opgavebesvarelsen. Det kan fx være 

opdaterede priser, demografiske data om målgruppen, eller anden ny information, som forekommer 

relevant og hensigtsmæssig at inddrage i opgavebesvarelsen. Procesdata skal dermed sikre, at 

opgavebesvarelsen bl.a. bygger på valid viden. 

Registerdata vil udgøre statistikker, grafer, procenttal mm., som giver et repræsentativt billede af 

problemrelevante emner. Disse data skal primært sikre, at opgavebesvarelsen bygger på et reliabelt 

datagrundlag.  

Endelig skal forskningsdata sikre, at samtlige benyttede kvantitative data udspringer fra troværdige 

og pålidelige kilder, som besidder en erfaring og ekspertviden indenfor det eller de områder, som er 

genstand for en undersøgelse. Formålet med denne type data er at sikre, at opgavebesvarelsen 

bygger på et validt og reliabelt datagrundlag. Danmarks Statistik, TNS Gallup, Epinion og Mind-

share udgør eksempler på kilder, som netop biddrager med kvantitative forskningsdata.   

 

 

4.5. Vurdering af de indsamlede datas validitet og reliabilitet 

I forlængelse af både formålsbeskrivelsen med de kvalitative og kvantitative data, samt belys-

ningen af dataindsamlingsteknikker, som skal sikre et solidt empirigrundlag for hele opgavebesva-

relsen, forekommer det hensigtsmæssigt at belyse mulige fejlkilder og fejlfortolkninger ved både 

undersøgelsesforløbene og bearbejdningen af data. Dette vil nemlig bevirke en kritisk læsning af 
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denne opgave igennem alle tider. Samtidig vil det sikre forfatterens bevidsthed om datas validitet og 

relibilitet, hvilket giver hende mulighed for at udvælge data, som udelukkende bevirker en pålidelig 

og problemrelevant opgavebesvarelse.     

Derfor vil en vurdering af empiriens validitet og reliabilitet (Andersen, 2008; s. 83, 209-211), 

herunder kildekritik, mulige fejlkilder og fejlfortolkninger relateret til egne undersøgelser, fremgå 

af bilag 5. Mens validitet dækker over gyldighed og relevans for opgavens teoretiske framework og 

problemformulering, angiver reliabiliteten hvor sikkert og præcist man måler resultaterne 

(Andersen, 2008; s. 83-84). 

 

 

4.6. Vigtigste hovedkonklusioner fra de bearbejdede data  

I forlængelse af det forrige, forekommer det endvidere hensigtsmæssigt at opsummere hoved-

konklusionerne fra de mange bearbejdede data, da de skal ligge til grund for den fyldestgørende 

problemidentificerende og løsningorienterede analyse af forsvarets markedskommunikative 

situation (bilag 8), som promoveringsstrategien vil tage afsæt i.  

Hovedkonklusionerne fra samtlige relevante data vil derfor fremgå af bilag 2, 3, 4 og 6. Mens bilag 

2, 3 og 4 fremhæver de vigtigste konklusioner fra egne undersøgelser, sammenfatter bilag 6 de 

vigtigste konklusioner fra de bearbejdede sekundærdata.  
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5. Analyse af Forsvarets markedskommunikative situation 

Dette kapitel vil behandle den problemidentificerende del af den udarbejdede SWOT-analyse (bilag 

8), og vil som følge heraf tage udgangspunkt i Forsvarets markedskommunikative styrker, svag-

heder og trusler. Tilsammen skal disse identificere virksomhedens væsentligste markedskommuni-

kative udfordringer i Danmark. Dette kapitel har dermed også til formål at besvare problem-

formuleringens undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.     

  

Forsvaret udgør den største militære myndighed under Forsvarsministeriet, og benævnes som en 

NIVEAU 1 myndighed. Under sig har Forsvaret yderligere tre myndigheder; de såkaldte NIVEAU 

2 myndigheder
3
. Samtlige af disse myndigheder indgår i den politisk styrede og hierarkisk opbyg-

gede Forsvarsorganisation, som er underlagt Forsvarsministeriet (bilag 8).  

Analysen af Forsvarets markedskommunikative situation vil dermed omhandle NIVEAU 1 myndig-

heden Forsvarskommandoen, såvel som dets NIVEAU 2 myndigheder.  

 

 

5.1. Forsvarets styrker 

Forsvarets overordnede styrke er, at virksomheden udgør en af Danmarks største arbejdspladser, og 

samtidig udbyder attraktive job- og uddannelsesmuligheder. Dette udgør nemlig brand elementer, 

som medvirker til at styrke både virksomhedens brand image, og opfylde Forsvarets bemandings-

behov (bilag 8). I denne henseende formår Forsvarets markedskommunikation dermed at øge brand 

value, og bevirke opfyldelsen af ét af de mange virksomhedsmål, som er grundlaget for opret-

holdelsen af Forsvarets eksistens og opgaveløsning.  

     

Dertil løser Forsvaret mange nationale
4
 og internationale opgaver

5
, som forekommer attraktive for 

medarbejdere og uddannelsesansøgere, samt meningsgivende og relevante for befolkningen. Det er 

                                                     
3
 Administrative og Operative fællesskaber, samt øvrige myndigheder. De Administrative fællesskaber består af 

Forsvarets Materieltjeneste, Personeltjeneste, Informationstjeneste, Regnskabstjeneste og Bygnings- og Etablisse-

mentstjeneste, mens de Operative fællesskaber består af Søværnets og Hærens Operative Kommando, samt Flyver-

taktisk og Arktisk kommando. De øvrige myndigheder består endvidere af Forsvarsakademiet, Forsvarets Sund-

hedstjeneste og Veterancentret. 
4
 Forureningsbekæmpelse til søs, sikring af en flydende skibstrafik og hjælp til ambulancetjenesten i form af forsyning 

af bæltekøretøjer under isvintre, samt politiassistance i form af deres forsyning af helikoptere, piloter og bombeeksper-

ter, samt assistance til eftersøgning af forsvundne personer og hastighedskontrol i luften. Dertil hjælper Forsvaret ofte 

med evakuering af personer som er blevet syge eller kommet til skade. 
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især virksomhedens overordnede mål om at biddrage til en fredelig og demokratisk udvikling i 

verden, og et sikkert samfund i Danmark, som vinder indpas hos den danske befolkning (bilag 8). 

Forsvarets mange opgaveløsninger og overordnede virksomhedsmål udgør en styrke, fordi at 

brændemærkningen af disse budskaber i målgruppens bevidsthed kan medvirke til at opbygge et 

positivt corporate image, og dermed også styrke brand image, fordi det udgør forudsætningen for 

samme. Og dette kan bl.a. øge consumer brand equity (Pelsmacker, 2010; s. 29, 66-70, 72-75). 

 

Forsvarets fokus på CSR: mangfoldighed, ligestilling, forbedring af veteraners og medarbejders 

trivsel, forbedring af arbejdsvilkår og miljø (bilag 8) udgør også en styrke, da det kan skabe positiv 

affekt og empati hos målgruppen, hvilket kan medvirke til at styrke corporate image (Showalter & 

Fleicher, 2005; s. 116) og derfor også brand image (Pelsmacker, 2010; s. 29, 72-75, 236). 

 

Dertil må det til en vis grad anses som en styrke, at Forsvaret ikke gør meget brug af reklame, andet 

end i forbindelse med promovering af deres uddannelser (bilag 2 & 4). Dette skyldes, at det ikke 

matcher Forsvarets virksomhedsprofil at reklamere aggressivt for deres erhverv og foretagende. 

Eftersom Forsvaret jo ikke er en kommerciel virksomhed, men i stedet fungerer som serviceudbyder 

og sikkerhedsorgan (bilag 6), kan det virke useriøst og uprofessionelt at prioritere brugen af 

reklamer frem for nogle mere seriøse og professionelle kommunikationsveje. Desuden kan for 

meget brug af reklame vække irritation hos de danske borgere, som erfarer at deres skattekroner går 

til andet end de opgaver, som Forsvaret holdes ansvarlige for at løse.  Dermed også sagt, at 

Forsvaret nemt ville kunne komme til at signalere, at de spilder tiden på at reklamere for sig selv, 

frem for at varetage Danmarks sikkerhedspolitiske interesser (Pelsmacker, 2010; s. 113-115).   

 

Endvidere udgør Forsvarets aktive deltagelse på statens udvikling af digitaliseringsområdet, samt 

virksomhedens egen informations- og kommunikationsteknologi (bilag 6) en styrke, da det giver 

mulighed for at effektivisere, optimere og forbedre deres digitale kommunikation internt og 

eksternt. Fx giver det mulighed for at indføre langt mere dialogbaseret kommunikation, hvilket 

netop er efterspurgt af målgruppen (bilag 8), og desuden udgør forudsætningen for opbyggelsen af 

relationer til deres målgrupper (Andersen, 2011). Herudover udgør digital kommunikation en meget 

omkostningseffektiv måde at kommunikere på, hvorfor det kan bevirke en masse besparelser i 

kommunikationsbudgettet, som kan bruges andetsteds.    

                                                                                                                                                                              
5
 Forsvaret deltager i fredsstøttende FN-operationer og biddrager til en positiv udvikling af den sikkerhedspolitiske 

situation i Europa. 
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Sluttelig er det en styrke, at Forsvaret bliver underlagt den nye forsvarsminister Nicolai Wammen, 

fordi han udgør et brand element, som knytter positive konnotationer til sig. Hans funktion og 

vellidte person (http://www.b.dk/nationalt/militaerets-minister-er-fredens-mand) kan nemlig bevir-

ke organisationsinterne ændringer og øve positiv indflydelse på Forsvaret brand image, hvilket 

tilsammen kan føre til en øget brand value.   

 

    

5.2. Forsvarets svagheder  

Selvom Forsvarets overordnede virksomhedsmål, CSR initiativer og en lang række af deres natio-

nale og internationale opgaver udgør brand elementer som opfattes positive af deres målgrupper, er 

problemet bare, at hele 67 procent af den danske befolkning har et dårligt kendskab til Forsvaret. 

Derfor formodes en stor del af virksomhedens målgrupper ikke umiddelbart at forbinde disse brand 

elementer med Forsvaret, eller mærke noget til Forsvarets markedskommunikation. Og dette 

indikerer, at der langt fra er fuld opbakning til virksomhedsbrandet fra dens finansieringskilde 

(bilag 6 & 8).   

 

Desuden mener befolkningsgrupper med kendskab til Forsvaret, at opgaver så som deltagelse i 

internationale operationer, operationer i Nordatlanten og Arktis, samt betjening af Forsvarsmini-

steren er irrelevante, hvilket er et problem, da Forsvaret bl.a. lever af at løse disse opgaver (bilag 6). 

Dertil mener de, at Forsvaret ikke evner at løse følgende opgaver fyldestgørende: varetagelse af den 

nationale sikkerhed, miljøovervågning og søredning, deltagelse i internationale operationer og 

operationer i Nordatlanten og Arktis (bilag 6). Disse brand elementer udgør dermed en svaghed, 

fordi de modvirker en positiv image- og brandbuilding så længe de opfattes som irrelevante og ikke 

følges til dørs. Derfor vil promoveringsstrategien forsøge at ændre på dette.   

 

Endvidere knytter Forsvarets image og corporate image adskillige negative konnotationer til sig. 

Både indad- og udadtil opfattes Forsvaret nemlig som bl.a. uselvstændig, økonomisk uansvarlig, 

irrelevant, gammeldags, uagtsom, inaktiv, inkompetent, ineffektiv, lukket, utilstrækkeligt ople-

velsesrig og fællesskabsorienteret, uprofessionel og hierarkisk. Dertil mener Forsvarets ambas-

sadører bl.a., at det interne kammeratskab underprioriteres (bilag 6 & 8). Og dette udgør en 

svaghed, fordi at det bevirker en svækkelse af brand image og en mindskelse af consumer brand 

equity. Målgruppernes negative opfattelse af Forsvaret står dermed også i diskrepans med 
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Forsvarets fem grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed (bilag 

6 & 8), hvilket indikerer at virksomhedens markedskommunikation er utilstrækkeligt målrettet og 

integreret, og derfor modvirker opnåelsen af markedskommunikativ succes.  

Årsagen til målgruppernes negative opfattelse af virksomheden er da også, at Forsvaret netop har 

underprioriteret en tilstrækkeligt målrettet og integreret markedskommunikation. Dog skyldes det 

også, at mediebilledet igennem de sidste mange år, under bl.a. forsvarsminister Nick Hækkerups og 

Gitte Lillelund Bech’s tid, har været præget af virksomhedsinterne skandaler, manglende morale, 

uansvarlighed og uetisk adfærd, samt en dårligt fungerende ledelse (bilag 3 & 6). Derfor udgør både 

Forsvarets markedskommunikation, virksomhedskultur og ledelse en svaghed, som promoverings-

strategien vil søge at frembringe en løsning på.      

 

Analysen af Forsvarets interne og eksterne kommunikationsindsats indikerer, i overensstemmelse 

med ovenstående, at den ikke har biddraget til en tilstrækkeligt entydig, stærk og positiv opfattelse 

af virksomheden.  

For det første, har den frem til i dag været ukoordineret, formentlig pga. selve organisationsstruk-

turen, som tillader de forskellige kommunikationsafdelinger at arbejde uafhængigt af hinanden. 

Dette resulterer i formidlingen af inkonsistente og inkonsekvente budskaber internt og eksternt, 

hvilket bevirker en uklar opfattelse af afsender og brand (bilag 4). Målgrupperne kritiserer især 

Forsvarets kommunikation for at være utilstrækkeligt forståelig, åben, dialogbaseret, rettidig, 

initiativrig, fyldestgørende, oprigtig og troværdig (bilag 6 & 8).     

For det andet, satser Forsvaret næsten udelukkende på push kommunikation, hvilket forhindrer dem 

i at opbygge langvarige relationer, tilføre brandet værdi og differentiere sig (Andersen, 2005 & 

2011). Forsvarets valg af interne og eksterne kommunikationsformer, reklameformer, kanaler og 

medier, vækker hverken tilstrækkelig positiv opmærksomhed, interesse, lyst til at indgå relationer 

eller til at skabe en adfærdsændring hos målgrupperne. Det skyldes bl.a., at de ikke formår at 

eksponere målgrupperne for deres budskaber i tiltrækkelig grad til, at de får afværget den kedelige 

stereotype forestilling om Forsvaret, som mest af alt hører Den Kolde Krig til (bilag 3, 4, 6 & 8). 

Og dette kan muligvis forklare, hvorfor målgrupperne ikke opfatter Forsvaret og mange af deres 

opgaveløsninger som værende relevante for vores tid.  

For det tredje, udnytter Forsvaret ikke potentialet i deres digitale og teknologiske ressourcer til at 

optimere og effektivisere kommunikationen, og samtidig gøre sig en masse besparelser oveni (bilag 
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2 & 4). Dette udgør især en svaghed i en tid hvor behovet for massiv opbakning er essentielt, og 

hvor der fra politisk side foretages markante nedskæringer i hele forsvarsbudgettet (bilag 6 & 8).      

For det fjerde, og som indikeret ovenfor, bygger Forsvarets interne og eksterne kommunikation på 

traditionel markedskommunikation som ikke underbygges af handlinger eller giver et aktuelt og 

retvisende billede af situationen i Forsvaret (bilag 3). Svagheden forbundet med dette er, at 

Forsvarets markedskommunikation dermed hverken taler til målgrupperne eller øger brandets 

troværdighed.  Og dette udgør formentlig forklaringen på, hvorfor deres markedskommunikation 

ikke har biddraget til opfyldelsen af deres kommunikationsmål, og dermed heller ikke har bevirket 

markedskommunikativ succes (Pelsmacker, 2010; s. 55).  

 

Endvidere er der svagheder forbundet med Forsvarets reducering i antallet af kommunikations-

medarbejdere, de mange politiske hensyn der skal tages forbehold for, samt den manglende 

sammenhæng mellem Forsvarets værdier og virksomhedens kommunikerede budskaber (bilag 2, 3 

& 8).    

Færre kommunikationsmedarbejdere betyder fx en ringere kommunikationsindsats, og de mange 

politiske hensyn gør, at Forsvaret kommunikerer informationsfattigt, lukket og til fordel for dem 

selv frem for deres målgrupper, fordi at der øverst i hierarkiet opstilles retningslinjer for hvad der 

må og ikke må siges (bilag 4). Dertil resulterer kommunikationsmedarbejdernes manglende forbe-

hold for Forsvarets værdisæt i, at kommunikationen ikke kan integreres og derfor heller ikke 

bevirke succes, fordi at sammenhæng mellem værdier, budskaber og markedskommunikativ adfærd 

netop udgør en af forudsætningerne for samme (Pelsmacker, 2010; s. 21-22). Dette er også et 

problemområde, som promoveringsstrategien vil søge at frembringe en løsning på.   

       

Selvom der som nævnt er fordele forbundet med lidt eller manglende brug af reklamer, er der også 

ulemper forbundet med det, især i Forsvarets tilfælde. Dette skyldes, at reklamer kan differentiere 

og gøre opmærksom på brands, som har eksisteret længe (Pelsmacker, 2010; s. 74). Der findes 

nemlig, i modsætning til de dyre og irritationsvækkende reklameformer, også billigere opmærksom-

heds- og interessevækkende reklameformer, som Forsvaret sagtens kunne drage nytte af igennem 

lidt kreativitet (Andersen, 2006, s. 3-5). Forsvarets formidling af et irrelevant, uinteressant, 

virkelighedsfjernt og mangelfuldt kommunikationsindhold udgør dog en indikation på, at Forsvarets 

markedskommunikative kreativitet og innovation ikke eksisterer (bilag 2 & 3). Og dette udgør bl.a. 
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et tegn på, at Forsvaret ikke evner at tilpasse kommunikationen til deres målgruppers behov og 

efterspørgsel.  

På nuværende tidspunkt udgør den manglende brug af reklamer især en svaghed, fordi at kon-

kurrenten Hjemmeværnet benytter sig af tv-reklamer til at gøre opmærksom på sig selv 

(http://www2.hjv.dk/Pages/forside.aspx). Deres tv-reklamer kan nemlig stimulere potentielle 

uddannelsesansøgere til at fravælge Forsvaret til fordel for en karriere i Hjemmeværnet (bilag 3). 

 

Forsvarets brug af ”best communicative practice” håndboger (bilag 6) udgør også en svaghed iht. 

opbyggelsen af et stærkt corporate image og brand, da det er dømt til at fejle. Kohbergs brug af 

celebrity stjernen Sidney Lee udgjorde bl.a. et eksempel på dette. ”Best practice” baseres typisk på 

succesfulde eksempler, som tager afsæt i en helt anden virkelighed og kontekst, end den som 

brugeren af samme er indlejret i. Brugen af ”best practice” kunne derfor også udgøre forklaringen 

på, hvorfor Forsvarets markedskommunikative praksis den dag i dag baseres på strategi- og 

handlingsplaner som går helt tilbage til år 2006 (bilag 6). Og dette er i sig selv en svaghed, da det 

betyder, at Forsvarets markedskommunikation i øjeblikket søger at løse markedskommunikative 

problemstillinger, som hører en anden tid til. Dette forklarer muligvis også hvorfor Forsvarets 

aktuelle markedskommunikative problemer er opstået (bilag 6 & 8). Derfor vil promoverings-

strategien netop tage udgangspunkt i denne aktuelle SWOT-analyse (bilag 8), og bl.a. opstille egne 

kommunikative retningslinjer for Forsvarets markedskommunikation.         

 

Endelig er det en svaghed, at mange eksterne kommunikationskanaler og medier opfattes som mere 

troværdige end Forsvarets egne kommunikationskanaler og medier, fordi det øger mediernes magt 

og indflydelse på målgruppens syn på Forsvaret. Og den er svær at påvirke. Især dokumentar-

programmer, radioudseendelser og WOM udgør medier og kanaler, som opfattes mere troværdige 

end Forsvarets.  

Som det fremgår af ovenstående, lader det ikke til at Forsvaret på nuværende tidspunkt gør sig 

anstrengelser for at reducere sådanne mediers magt og indflydelse, hvorfor promoveringsstrategien 

bl.a. også vil søge at rette op på dette.   

 

 

http://www2.hjv.dk/Pages/forside.aspx
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5.3. Forsvarets trusler 

De eksterne medier udgør en af de væsentligste trusler mod opbyggelsen af et stærkt og positivt 

corporate image- og brand, fordi de følger basisprincipperne for god nyhedsjournalistik: Væsent-

lighed, Aktualitet, Sensation og Konflikt, som interesserer sig mere for negative historier end 

positive, og desuden altid stiller sig på de svages side (Kramhøft, 2000; s. 52).  Derfor har de også 

haft mere fokus på interne skandalesager og problematikker igennem de sidste mange år, end på 

Forsvarets gode ”gerninger” (bilag 6). Forsvarets dårlige adfærd og mange interne konflikter har 

dog heller ikke givet anledning til andet (bilag 3, 6 & 8). Sådanne negative budskabsformidlinger er 

i høj grad med til at svække både Forsvarets afsenderidentitet og brand, da de jo er forbundet med 

negative konnotationer, og formidles af en afsender, som opfattes mere troværdig end Forsvaret.  

Da befolkningen primært får sin information om Forsvaret gennem TV-avisen/nyheder i TV, aviser, 

dokumentarer og andre udseendelser, samt radiokanaler (bilag 6), er det især disse, som udgør en 

trussel for Forsvarets opbyggelse af et positivt corporate image- og brand i Danmark.  

 

Politikerne udgør også en trussel, da det er dem der bl.a. definerer Danmarks forsvarspolitik og 

fastsætter forsvarsbudgettet, på basis af bl.a. skatteborgernes interesser og nationens sikkerheds-

politiske situation (bilag 6). Da Forsvaret til enhver tid er underlagt politiske beslutninger, skal de 

konstant være beredt på små som store politiske ændringer i det daglige, hvilket bl.a. stiller krav til 

deres markedskommunikation om at være dynamisk, proaktiv og justerbar.  

Det nye forsvarsforlig, som fastslår at Forsvaret frem til år 2017 skal spare 2,7 mia. kroner (bilag 6), 

udgør både en økonomisk svaghed og trussel mod virksomhedens eksistensgrundlag. Dertil er det 

en indikation på, at Forsvaret frem til i dag hverken har formået at sikre befolkningens eller 

politikernes opbakning til brandet, eller deres interesse for virksomheden og dens budskaber.  

Derfor vil de anbefalede kommunikative tiltag i promoveringsstrategien også tage højde for alt 

dette, og bedst muligt søge at sikre, at politikerne medtager Forsvarets egne interesser i beslutnings-

processen. 

 

Forsvarsorganisationens anden militære NIVEAU 1 myndighed; Hjemmeværnet, udgør også en 

trussel, da den på baggrund af en lignende produktportefølge og et bedre corporate image end 

Forsvaret (bilag 6), både kan komme til at erhverve arbejdsopgaver som normalt løses af Forsvaret, 

samt tiltrække potentielle uddannelsesansøgere som ellers ville have søgt en lignende karriere i 

Forsvaret. Selvom FKO og Hjemmeværnet er samarbejdspartnere, og Forsvaret i nogen grad 
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opfattes som værende mere professionel og seriøs, udgør Hjemmeværnet stadig en konkurrent som 

Forsvaret må tage forbehold for, hvis de skal sikre deres eksistensgrundlag på sigt (bilag 3, 4 & 6). 

Derfor vil promoveringsstrategien også forsøge at eliminere eller reducere denne trussel.         

 

 

5.4. Aktuelle markedskommunikative udfordringer  

Analysen af Forsvarets markedskommunikative situation indikerer, at organisationen står overfor 

adskillige markedskommunikative udfordringer iht. samtlige af deres målgrupper. Her vil de 

væsentligste blive belyst.  

 

Hovedudfordringen er at skabe sammenhæng i hele Forsvaret brand, og herudover at styrke det i 

alle dets aspekter, så brand value og consumer brand equity øges mest muligt og gøres vedvarende. 

Dette indebærer bl.a. opbyggelsen af et entydigt, stærkt og positivt brand image, hvilket bl.a. 

forudsætter en klar definition af nogle positive fælles værdier og mål for hele organisationen, som 

afspejler sig i både virksomhedens kultur, identitet, image og corporate kultur, identitet og image.     

I henhold til opnåelsen af alt dette, er udfordringen at sikre en målrettet og integreret markeds-

kommunikation, hvilket betyder, at samtlige interne og eksterne kommunikationstiltag skal tilpasses 

målgruppens behov og efterspørgsel, samtidig med at de er sammenhængende og konsistente med 

Forsvarets virkelighed, adfærd og værdier, som afspejler sig i alt hvad Forsvaret siger, er og 

foretager sig (Pelsmacker, 2010; s. 73). 

Dertil knytter sig også udfordringen i, at konvertere samtlige belyste markedskommunikative styr-

ker, svagheder og trusler til reelle muligheder, som kan implementeres i praksis.      

 

Promoveringsstrategien, som vil blive præsenteret i næste afsnit, vil netop søge at løse samtlige af 

disse udfordringer, og vil som følge heraf, tage udgangspunkt i den løsningsorienterede del af 

SWOT-analysen, som er centreret om Forsvarets markedskommunikative muligheder (bilag 8). 

 

 

 



39 

 

6. Promoveringsstrategi 

Dette afsnit har til formål at biddrage med nogle fælles markedskommunikative løsningsforslag, 

som modsvarer de belyste markedskommunikative udfordringer, som Forsvaret står overfor.  Derfor 

vil dette kapitel tage udgangspunkt i den løsningsorienterede del af SWOT-analysen (bilag 8), og 

have til formål at besvare undersøgelsesspørgsmål 3 og 4.  

 

Fælles strategien vil være bygget op om nogle hovedafsnit, som behandler adskillige indledende 

anbefalinger, mål- og målgruppevalg, kommunikations mixets sammensætning og indhold, samt 

implementeringsansvar og effektmåling.  De tilhørende delafsnit vil konkretisere indholdet i hoved-

afsnittene, og have til formål at sikre en fyldestgørende besvarelse af opgavens problemformulering.    

 

 

6.1. Indledende anbefalinger 

Forud for definering af mål, målgrupper og kommunikations mix, som tilsammen skal sikre en 

løsning på Forsvarets nuværende kommunikative udfordringer, og bevirke en fordelagtig 

markedskommunikativ situation på sigt, gives i dette afsnit nogle konkrete anbefalinger, som skal 

sikre de bedst tænkelige overordnede rammer for opnåelsen af samme.  

  

En første anbefaling er, at sikre en skærpet intern kontrolførelse over Forsvaret, således at 

virksomheden fremover følger egne udarbejdede strategier og politikker til punkt og prikke, 

inklusiv denne fælles promoveringsstrategi.  Fx kunne Forsvarsministeriet, på foranledning af den 

nye forsvarsminister, nedsætte en ekstern kontrolgruppe, som nøje følger op på Forsvarets 

iværksatte processer, mål- og økonomistyring, visioner, kulturelle adfærd mm. Herved kan der 

nemlig, i tilfælde af indikationer på uhensigtsmæssige aktiviteter og adfærd, som fx de seneste års 

uacceptable investeringer i unødvendige materielanskaffelser og dårlige behandling af samarbejds-

partnere (bilag 6 & 8), gribes ind og findes en løsning på problemerne, før de når at eskalere. 

Eftersom Forsvarsministeriet, ifølge deres jobopslag, allerede bærer en stor del af ansvaret for 

Forsvarets markedskommunikative succes (http://www.offentligestillinger.dk/sites/cfml/civil/civil-

Vis.cfm?plugin=1&nJobNo=215637), ville det ikke være urealistisk at nedsætte en kontrolgruppe 

som understøtter dette.   

http://www.offentligestillinger.dk/sites/cfml/civil/civil-Vis.cfm?plugin=1&nJobNo=215637
http://www.offentligestillinger.dk/sites/cfml/civil/civil-Vis.cfm?plugin=1&nJobNo=215637
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Det giver god mening at lade Forsvarsministeriet stå med det overordnede ansvar og kontrol-

førelse, både fordi de udgør det øverste led i den hierarkisk opbyggede organisation, men også fordi 

det sender et stærkt signal indad- og udadtil om at der er kontrol over situationen, og at Forsvaret 

står overfor en ny start med den nye forsvarsminister. Og dette vil formentlig ikke kun imødegå 

målgruppens forventninger, men også generere en tryghed, et håb og en tillid til, at virksomheden 

ikke fremover vil være præget af negative medieskandaler, som skatteborgerne uvilligt finansierer.  

 

En anden anbefaling er, at lade forsvarsministeren forhåndsgodkende Forsvarets udarbejdede 

kommunikationsstrategier fremover, således at Forsvaret undgår at skulle tage så mange politiske 

hensyn, som reducerer deres mulighed for at opnå succes med deres kommunikation. Ifølge FKO’s 

kommunikationsansvarlige udgør de mange politiske hensyn nemlig en barriere for god kommuni-

kation (bilag 4). Det kunne da også indikere, at Forsvaret netop har undladt at følge deres 

udarbejdede principper for god kommunikation: et fælles design for Forsvarets kommunikation, 

aktiv dialog, tilgængelighed, åbenhed, offensivitet, troværdighed, forståelighed og meningsgivende 

kommunikation (bilag 6), som følge af politiske hensyn.  

Nicolai Wammens allerede demonstrerede velvilje overfor bl.a. Forsvarets ledelse, samt ambitioner 

om at modernisere Forsvaret (http://www.information.dk/telegram/473678), udgør tegn på, at han 

allerede er lydhør overfor Forsvarets repræsentanter. Derfor vil han formentlig også være det iht. 

anmodningen om fritagelse fra de mange politiske hensyn, især fordi det kan øve positiv indflydelse 

på virksomhedens corporate image og brand, og endvidere skabe en win-win situation. Det kan 

tænkes, at han som ny forsvarsminister finder interesse i at sikre Forsvaret et godt brand image, 

ikke mindst fordi det kan gavne hans eget omdømme, og brande ham som ”forsvarsministeren, der 

bragte Forsvaret på rette kurs”.  

  

Eftersom fornyelse og redefinering af et brand, og herunder en virksomheds værdier (Pelsmacker, 

2010; s. 78), desuden er forudsætningen for at et brand overhovedet kan overleve på sigt (Zyman, 

2002; s. 36), vil en tredje anbefaling være at gøre dette som et led i definering af situations-

forbedrende  markedskommunikative tiltag. Det vil også være hensigtsmæssigt, set i lyset af det 

opståede behov for ændringer, som har bevirket Nicolai Wammens overtagelse af ministerposten.  

Selve defineringen af core brand values, som i dette tilfælde vil stå i relation til virksomhedens 

værdier og dermed også identitet (Pelsmacker, 2010; s. 23), er desuden forudsætningen for, at virk-

somhedens markedskommunikation overhovedet kan tilrettelægges således, at brandet i sidste ende 

http://www.information.dk/telegram/473678
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opfattes som ønsket af målgruppen (Keller, 2003 s. 44-45). Netop derfor vil en ny definition af 

Forsvarets værdier og core brand values blive formuleret i det følgende, med udgangspunkt i hvem 

Forsvaret er, hvad virksomheden gør, og hvordan den gør det, samt med afsæt i dens hovedmission, 

erhverv, produktportefølge, adfærd og ønskede brand image (Pelsmacker, 2010; s. 21-23 & bilag 

8). Valg af værdier og core brand values vil udgøre det første led i forsøget på at målrette kom-

munikationen til denne opgaves udvalgte målgrupper, og i forsøget på at differentiere brandet fra 

dets konkurrenter.  Det er nemlig gennem differentierede og meningsgivende værdier, at målgrup-

pen kan beskrive, huske og relatere til brandet og dets afsender (Pelsmacker, 2010; s. 23).  

Følgende skema, som er bygget op om Roland Barthes semiotiske begrebsapparat dennotation og 

konnotation (bilag 1), angiver de definerede værdier og core brand values, som promoveringsstra-

tegien vil være bygget op om. Dertil illustrerer den sammenhængen og forskellen mellem værdier 

og core brand values indenfor den givne markedskommunikative kontekst:  

 

Værdier Dennotative niveau 

 

Konnotative niveau (Core brand values) 

Professionel Faglært, erhvervsmæssig, 

faglig, håndværksmæssig, 

faguddannet mm. 

Effektiv, kompetent, differentieret, ansvarlig, 

resultatbevidst, engageret, proaktiv, samarbej-

dende, innovativ mm.  

Moderne Nutidig, nymodens, avanceret, 

på forkant, in mm. 

Demokratisk, mangfoldig, ligestillet, samarbej-

dende, fællesskabsorienteret, udviklingsfokuse-

ret, innovativ mm.   

Relevant Væsentlig, substantiel, vigtig 

mm. 

Ressourcebevidst, oplevelsesrig, etisk korrekt og 

moralsk forsvarlig, samarbejdende, udfordrende, 

udviklende, løsningsorienteret mm. 

Mindfull At være sig sin modtager be-

vidst, vise omtanke, tilpasse 

sig modtager, tage hensyn, 

udvise accept og opmærksom-

hed mm. (bilag 1) 

Etisk korrekt og moralsk forsvarlig, solidarisk, 

ligestillet, mangfoldig, serviceminded mm.    

Troværdig Pålidelig, sand,  overbevisen-

de, tillidsvækkende mm. 

Åben, stabil, oprigtig, engageret, synergi mellem 

ord og handlinger mm.  
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I forlængelse af det foregående, er en fjerde anbefaling forud for tilrettelæggelsen af Forsvarets 

fælles markedskommunikation, at lade den interne og eksterne kommunikation udgøre promo-

veringsstrategiens kommunikative indsatsområder, og at lade den interne kommunikation ligge til 

grund for den eksterne. Herved kan der nemlig skabes sammenhæng mellem kultur, identitet, image 

og corporate kultur, identitet og image, hvilket er forudsætningen for, at markedskommunikationen 

kan integreres i alle dets aspekter, og mindske eller eliminere gapet mellem Forsvarets identitet og 

corporate image (Pelsmacker, 2010; s. 21, 23). Det skal med andre ord sikre, at samtlige mål-

grupper for denne strategi, i sidste ende har den samme entydige opfattelse af Forsvarets værdier og 

core brand values (Hatch & Schultz, 1997), som dem der fremgår i det udarbejdede skema.  

 

Forsvarets markedskommunikation, adfærd og handlinger skal ifølge ovenstående underbygge de 

definerede værdier og core brand values, og dette gælder også selvom virksomhedens dynamiske 

omgivelser besværliggør opnåelsen af samme. Derfor vil en femte anbefaling være, at lade 

markedskommunikationen bygge på autenticitet, da det til en hver tid vil gøre det nemmere at 

tilpasse den til bl.a. politiske vedtagelser og krav oppe fra hierarkiet. Desuden vil det også være en 

fordel, da det sikrer en mere retvisende kommunikation frem for en fiktiv, hvilket gør det nemmere 

som modtager at relatere til brandet og finde dets værdier meningsgivende (Andersen, 2005 & 

2011). Dertil vil autentisk kommunikation også medvirke til at underbygge virksomhedens 

værdisæt og styrke Forsvarets brand i modtagers bevidsthed, da det opfattes som mere nærværende, 

troværdigt, oprigtigt og relevant (Olins, 2003; s. 185-186). Autentisk kommunikation kan desuden 

erstatte Forsvarets brug af konventionelle håndbøger for ”best communicative practice”, fordi at de 

derved er nødsaget til at forholde sig til deres egen markedskommunikative situation på kon-

tinuerlig basis, frem for at følge nogle retningslinjer, som hører fortiden eller andre virksomheders 

markedskommunikative situation til. 

Dermed også sagt, at Forsvaret fremover bør prioritere deres interne og eksterne kommunikations-

indsats højere end hidtil, og derfor konstant søge nye måder at optimere deres kommunikation på, 

fx vha. løbende markedskommunikative analyser og effektmålinger. Derfor udgør dette også en 

sjette anbefaling, som promoveringsstrategien vil tage højde for.  

 

Som allerede nævnt i indledningsafsnittet, og som det desuden fremgår af analysen (bilag 8), er 

fyldestgørende, oplevelsesrig, relations- og dialogfremmende, engagerende, involverende, 

værditilførende, pull-baseret, initiativrig, rettidig, forståelig, åben, serviceminded, mindfull, 
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klar, hurtig og proaktiv kommunikation også meget efterspurgt af dagens forbrugere og 

Forsvarets målgrupper. Både af denne grund, men også fordi det underbygger både virksomhedens 

definerede værdisæt og core brand values, samt Forsvarets egne principper for god kommunikation 

(bilag 6), vil en syvende og sidste indledende anbefaling være at sikre, at markedskommunikationen 

opfylder disse kriterier.    

 

Dette afsnits anbefalinger udgør kun få ud af mange. Her blev kun de væsentligste belyst. Til trods 

for det, vil promoveringsstrategien være bygget op om lige netop disse, da de udgør fundamentet 

for en fælles promoveringsstrategi, som skal sikre Forsvaret succes med deres markedskommuni-

kation på kortere og længere sigt. Disse anbefalinger vil sammen med selve ideen om at lave en 

fælles promoveringsstrategi, udgøre det første led i forsøget på at målrette og integrere Forsvarets 

markedskommunikation bedst muligt.  

  

 

6.2. Segmenter 

I forlængelse af de indledende anbefalinger, vil dette afsnit behandle Forsvarets målgrupper. Forud 

for dette, må Forsvarets segmenter dog først defineres, da de forskellige målgrupper netop indgår i 

hver deres segment.   

 

Segmenter udgør homogene grupper af individer, der er sammensat på baggrund af visse fælles-

nævnere. Disse fællesnævnere vil i dette tilfælde være af psykografisk karakter, fordi det bedst kan 

bruges til at forudsige målgruppernes adfærd, hvilket er essentielt for opnåelsen af denne strategis 

målsætninger (Pelsmacker, 2010; s. 133-34, 143).  

Forsvarets segmenter kan, med afsæt i relations- og kendskabsvariable, inddeles i et internt og 

eksternt segment. Mens det interne segment har stort kendskab og stor tilknytning til Forsvaret, har 

det eksterne segment ikke har nogen direkte tilknytning eller kendskab til Forsvaret. Det interne 

segment består derfor bl.a. af medarbejdere, veteraner og pårørende, som på hver sin vis og i 

forskellig grad repræsenterer virksomheden. Det eksterne segment består derimod af bl.a. politikere, 

journalister, studerende, unge, ældre og virksomheder, der tilsammen udgør Forsvarets omverden 

og finansieringskilde. 
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I det følgende vil denne strategis målgrupper blive nærmere defineret, med udgangspunkt i den 

foretagne segmentering. 

   

6.2.1.  Målgrupper 

Det interne og eksterne segment består som nævnt af flere forskellige grupper, hvoraf nogle vil 

udgøre de væsentligste for Forsvarets opnåelse af markedskommunikativ succes. Og det er netop de 

væsentligste grupper, der defineres som en virksomheds målgrupper (Pelsmacker, 2010; 149-150).  

 

Forsvarets målgrupper kan inddeles i primære og sekundære. Selvom markedskommunikation 

typisk er målrettet de primære, som udgør virksomhedens kunder, kan den i visse tilfælde også 

målrettes stakeholders, som udgør virksomhedens sekundære målgrupper. Stakeholders er defineret 

ved ethvert individ eller enhver gruppe, som kan påvirke eller bliver påvirket af virksomhedens 

opnåelse af dens hovedmål (Pelsmacker, 2010; s. 155-156).  

Eftersom virksomhedsrepræsentanter og individer i omverdenen som nævnt påvirker hinanden og 

virksomheden gensidigt (Hatch & Schultz, 1997), forekommer det hensigtsmæssigt at centrere 

strategien om både primære og sekundære målgrupper. Dette forekommer desuden relevant i 

henhold til de anbefalede kommunikative indsatsområder, som omfatter Forsvarets interne og 

eksterne kommunikation.     

 

Analysen af Forsvarets markedskommunikative situation og udfordringer vil sammen med Forsva-

rets egen målgruppebeskrivelse (bilag 2, 4 & 8), ligge til grund for valg af denne strategis primære 

og sekundære målgrupper (Pelsmacker, 2010; s. 132), som behandles nærmere i det følgende.   

 

6.2.1.1.  Primære målgrupper 

Den primære målgruppe for denne strategi vil udgøre unge individer af begge køn, mellem 15-25 

år. Individer indenfor disse demografiske variable kan endvidere defineres således:  

 Kommende meningsdannere, og 

 Potentielle uddannelsesansøgere. 

 

På baggrund af analysen af Forsvarets markedskommunikative situation, forekommer det ud fra et 

strategisk perspektiv hensigtsmæssigt at satse på nogle målgrupper i Forsvarets omverden, som 

endnu ikke formodes at have dannet sig en klar holdning til Forsvaret, og som er forholdsvis nem-
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me at påvirke. Herved kan Forsvaret nemlig starte på en frisk, og opbygge et brand image som ikke 

knytter fortidens negative konnotationer til sig. Aldersafgrænsningen skyldes dermed, at de ældre 

generationer er blevet mere eksponeret for budskaber om Forsvaret igennem deres leveår end de 

yngre, og at det ifølge forskere er langt nemmere at påvirke personer fra 25 år og derunder, fordi 

hjernen først er fuldt udviklet i midten af 20’erne (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC-

2892678/). Desuden formodes de unge at kunne påvirke en stor del af de fravalgte målgrupper i den 

modne alder, fordi at de som følge af bl.a. erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter, samt netværks-

relationer, som inkluderer venner, familie og bekendte fra deres egen alder og opefter, formentlig 

har en større berøringsflade i samfundet. Derfor kan de formentlig også påvirke de danskere, som 

på nuværende tidspunkt enten har et dårligt kendskab til Forsvaret, eller som er negativt indstillet 

overfor samme. 

 

Målgruppevalget er også relevant, fordi det kan medvirke til at unge der ender som menings-

dannere: politikere, eksperter, journalister mm., tager virksomheden langt mere i forsvar end de 

nuværende gør (bilag 6 & 8). Og dette kan reducere negativ medieomtale i fremtiden, og bevirke en 

fordelagtig markedskommunikativ situation på sigt. Sandsynligheden for at de unge rent faktisk 

ender som meningsdannere er høj, fordi at optagelsesantallet på bl.a. videregående uddannelser, 

hvor muligheden for at blive meningsdanner i højere eller lavere grad er til stede, har nået sine 

højder de sidste par år (http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-

optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal/hovedtal-

2013.pdf).  

 

Derudover er målgruppevalget hensigtsmæssigt, fordi det inkluderer potentielle uddannelsesansø-

gere, som er essentielle for opretholdelsen af Forsvarets eksistensgrundlag. Virksomhedens udbud 

af services kan nemlig kun opretholdes, såfremt de til hver en tid har den nødvendige personel-

ressource til at afvikle de mange servicerelaterede aktiviteter og opgaveløsninger, som bl.a. bid-

drager til opnåelsen af Forsvarets overordnede virksomhedsmål.  

I henhold til potentielle uddannelsesansøgere er aldersafgrænsningen også hensigtsmæssig, fordi 

den stemmer overens med Forsvarets prioritering af yngre ansøgere indenfor deres egen fastsatte 

aldersgrænse, der defineres som individer mellem 18-32 år (bilag 3 & 6). Årsagen til at der satses 

på unge helt fra 15-års alderen og opefter er, at det øger sandsynligheden for, at de rent faktisk tager 

Forsvaret i betragtning den dag de fylder 18 år eller på et senere tidspunkt i livet. Dette er som følge 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC-2892678/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC-2892678/
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal/hovedtal-2013.pdf
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal/hovedtal-2013.pdf
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal/hovedtal-2013.pdf
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af, at de allerede i en ung alder vil være oplyst om uddannelses- og karrieremuligheder indenfor 

samme.  

Da Forsvaret fra år 2015 åbner op for en ny uddannelse, der har en bachelorgrad som adgangskrav 

(bilag 3), vil unge universitetsstuderende både udgøre kommende meningsdannere og potentielle 

uddannelsesansøgere.   

 

Med lidt abstrakte øjne, vil målgruppevalget dermed slå to fluer med et smæk. Den markeds-

kommunikative indsats overfor de unge kan nemlig både sikre den nødvendige personelressource, 

som medvirker til opretholdelsen af Forsvarets håndgribelige eksistensgrundlag, men også styrke 

Forsvarets corporate image og brand image, og dermed sikre Forsvarets uhåndgribelige eksistens-

grundlag. Og lige netop dette er da også formålet med markedskommunikation (Pelsmacker, 2010; 

s. 164). Målgruppevalget vil derfor også udgøre en delløsning på Forsvarets nuværende markeds-

kommunikative udfordringer, samt en langsigtet løsning for, hvorledes Forsvaret kan opretholde en 

fordelagtig markedskommunikativ position på sigt.  

 

Netop af disse grunde, vil denne strategis eksterne kommunikationstiltag være målrettet unge 

mellem 15-25 år, som både udgør kommende meningsdannere og potentielle uddannelsesansøgere.     

 

6.2.1.2. Sekundære målgrupper 

De sekundære målgrupper for denne strategi kan defineres som Forsvarets nuværende ansatte, og 

mere specificeret: 

 Medarbejdere af alle rang og erfaringer 

 

Dette målgruppevalg forekommer hensigtsmæssigt, da samtlige af Forsvarets ca. 25.000 

medarbejdere mere end nogen anden sekundær målgruppe påvirker og påvirkes af opnåelsen af 

virksomhedens hovedmål og kommunikationsmål (bilag 2). Deres adfærd, loyalitet og syn på 

virksomheden udgør nemlig grundstenen i alt hvad virksomheden foretager sig, kommunikerer og 

står for, hvorfor de øver indflydelse på både virksomhedens resultater, men også omverdenens og 

deres familiers, venners og bekendtes syn på virksomheden. Og da bl.a. omverdenens holdning og 

syn på Forsvaret, som jo i høj grad er et produkt af medarbejdernes, i sidste ende vil påvirke 

kulturen med tilbagevirkende kraft (Hatch & Schultz, 1997; s. 360-361), forekommer det essentielt 
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at sikre, at denne refleksive proces bygger på et positivt grundlag. Herved forhindres bedst muligt, 

at Forsvaret ender i en ond brand image cirkel.  

På den måde vil dette målgruppevalg også underbygge valg af primære målgrupper, fordi det øger 

sandsynligheden for at de unge danner sig et positivt syn på virksomheden, som kan sikre Forsvaret 

en fordelagtig markedskommunikativ situation nu og på sigt.     

 

Målgruppevalget forekommer desuden hensigtsmæssigt, da det kun er Forsvarets medarbejdere som 

kan sikre indfrielsen af de kommunikerede løfter, der repræsenterer det formulerede værdisæt 

(Hatch & Schultz, 1997). Og holdte løfter, som bl.a. indebærer at ord underbygges af handlinger, er 

netop forudsætningen for opbyggelsen af troværdighed, som er essentielt for en succesfuld 

branding af en virksomhed og dens budskaber, og dermed også opbyggelsen af en høj consumer 

brand equity (Olins, 2003; s. 207).  

 

Netop af disse årsager, vil promoveringsstrategiens interne kommunikationstiltag være målrettet 

Forsvarets medarbejdere. 

 

 

6.3. Markedskommunikative mål 

I forlængelse af defineringen af målgrupper, følger i dette afsnit en nærmere behandling af 

markedskommunikative mål relateret til samme.  

 

Målene vil modsvare AIDA-modellens: Attention, Interest, Desire og Action, og bygge på teorien 

bag samme. Dette skyldes bl.a. at Forsvarets markedskommunikation, som følge af virksomhedens 

redefinerede værdisæt, både skal gøre den primære og sekundære målgruppe opmærksomme på det 

”nye” Forsvar, samt sikre, at de finder interesse for samme. Dertil skal den både bevirke en lyst hos 

begge målgrupper om at knytte eller styrke nuværende relationer til Forsvaret, samt bevirke en 

adfærdsændring hos samme, som medvirker til at forbedre Forsvarets markedskommunikative 

situation på kortere og længere sigt. Som allerede nævnt, er dette nemlig essentielt for opret-

holdelsen af Forsvarets eksistensgrundlag, hvilket i sig selv udgør et virksomhedsmål, som ethvert 

markedskommunikativt mål har til formål at understøtte (Pelsmacker, 2010; s. 164). 
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AIDA-modellen forekommer ikke kun hensigtsmæssig at tage udgangspunkt i fordi den modsvarer 

de ønskede påvirkningsgrader, men også fordi den angiver hvorledes de skal opnås. Tanken bag 

AIDA-modellen er nemlig, at der først må skabes opmærksomhed før der kan skabes interesse og 

ønsker om at indgå i relationer, og at adfærd først kan påvirkes, når markedskommunikationen har 

sikret målgruppens interesse og ønske om at indgå i relationer med brandet og dets afsender 

(Pelsmacker, 2010; s. 87). Og da dette bl.a. modsvarer teorien om, at brand image først kan opbyg-

ges og styrkes når målgruppens opmærksomhed og interesse for brandet er til stede (Pelsmacker, 

2010; s. 73), forekommer modellen relevant for løsingen af Forsvarets aktuelle markeds-

kommunikative udfordringer.  

Desuden modsvarer AIDA-målene samtlige typer af markedskommunikative mål, samtidig med at 

den bevirker mulighed for at tilføre relevante supplerende mål for de forskellige påvirkningsstadier, 

som fx opbyggelsen og styrkelsen af brand image (Pelsmacker, 2010; s. 164-166). AIDA-modellen 

er dermed også relevant og hensigtsmæssig, fordi den gør det muligt at tilpasse de markeds-

kommunikative mål til samtlige af de udfordringer, som Forsvaret står over for. Dette kan nemlig 

sikre den bedst tænkelige forbedring af Forsvarets markedskommunikative situation nu og på sigt. 

Derfor vil denne strategis hovedmål og delmål, som behandles nærmere i det følgende, tage 

udgangspunkt i samme. 

 

6.3.1.  Hovedmål 

Denne promoveringsstrategi har til formål at sikre Forsvaret opnåelsen af følgende hovedmål, som 

også udgør AIDA-modellens slutmål ”Action”:  

 

”Via en vellykket image- og brandbuilding at sikre, at samtlige målgrupper handler i Forsvarets 

interesse”.  

 

I henhold til den primære målgruppe betyder det helt konkret, at de unge søger ind i Forsvaret frem 

for hos konkurrenterne, eller tager virksomheden i forsvar, såfremt de ender som meningsdannere. 

Dertil er ønsket, at de udtrykker deres moralske opbakning til virksomheden, således at både 

Forsvarets medarbejdere, nuværende meningsdannere og de resterende befolkningsgrupper i 

Danmark påvirkes i en sådan grad, at de velvilligt investerer deres skattekroner i Forsvaret, og bl.a. 

tager Forsvarets interesser med i overvejelserne i den politiske beslutningsproces.  
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I henhold til den sekundære målgruppe betyder det, at Forsvarets nuværende ansatte handler i 

overensstemmelse med virksomhedens værdisæt, således at negativt mediemateriale reduceres eller 

elimineres, og i stedet bevirker en positiv medieomtale af Forsvaret i bl.a. Danmark. Herudover er 

ønsket, at også medarbejderne udtrykker deres opbakning til Forsvaret overfor omverdenen og 

deres netværksrelationer, således at virksomhedens troværdighed styrkes, og brand image både 

opbygges og fastholdes.  

 

Denne målopfyldelse har bl.a. til hensigt at eliminere mange af Forsvarets nuværende svagheder og 

trusler.    

 

6.3.2.  Delmål 

Til hovedmålet knytter sig også følgende AIDA-relaterede delmål, som tilsammen har til formål at 

sikre opfyldelsen af det definerede hovedmål:   

 

1) Attention: At skabe og fastholde en positiv opmærksomhed omkring Forsvarets nye 

værdier, gennem målrettet, sammenhængende, og integreret markedskommunikation. 

 

2) Interest: At vække kort- og langsigtet interesse hos målgrupperne for de budskaber, som 

brandet og dets afsender kommunikerer. 

 

3) Desire: Gennem interessevækkelse, at skabe et ønske hos målgrupperne om at etablere tætte 

og vedvarende relationer til brandet, således at deres kendskab til brandet udvides, og de 

forholder sig loyale overfor samme.   

 

Den interne kommunikation skal dermed sikre medarbejdernes opmærksomhed på Forsvarets nye 

værdikurs og interesse for at føre den ud i livet. Herudover skal den styrke relationen mellem 

medarbejderne og brandet, og endvidere bevirke denne målgruppes interesse for fremme af et 

stærkt og positivt corporate image og virksomhedsbrand.  

Den eksterne kommunikation skal på samme måde sikre de unges positive opmærksomhed på 

Forsvaret og dets nye værdier, vække deres interesse for at udbrede kendskabet til brandet og dets 

afsender, samt generere et ønske hos målgruppen om at indgå i langvarige relationer med brandet.     
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6.4. Kommunikationsmix 

Dette afsnit vil med udgangspunkt i situationsanalysen (bilag 8), de indledende anbefalinger, samt 

definerede mål og målgrupper, behandle samtlige gensidigt forstærkende elementer i promoverings-

strategiens kommunikations mix, som skal bevirke en succesfuld markedskommunikation og 

forbedring af Forsvarets nuværende markedskommunikative situation.  

 

6.4.1.  Kommunikationsinstrumenter 

Kommunikations mixet vil være sammensat af følgende kommunikationsinstrumenter, da de hver 

for sig og tilsammen sikrer en dynamisk og målrettet kommunikation, som tager forbehold for 

virksomhedens ressourcer, samt gør det muligt at integrere markedskommunikationen i alle dets 

aspekter (Andersen, 2005): 

  

 Push og pull kommunikation  

 Analoge og digitale reklameformer 

 

Til sammenligning med Forsvarets nuværende kommunikations mix (bilag 3 & 8) er antallet af 

kommunikationsinstrumenter blevet udvidet, da det er essentielt for at kunne gå ind og påvirke 

målgruppernes adfærd (Pelsmacker, 2010; s. 30, 75). Derfor vil disse instrumenter ligge til grund 

for bl.a. valg af virkemidler, interne og eksterne kommunikationstiltag, kanaler og medier, samt 

fastlæggelse af budgettet.   

 

6.4.2.  Kommunikative virkemidler 

I sammenhæng med de valgte kommunikationsinstrumenter, vil der blive gjort brug af både logos, 

pathos og ethos til at sikre en så overbevisende intern og ekstern kommunikation som muligt, som 

understøtter målopfyldelse. Der vil især blive gjort brug af pathos, fordi det kan skabe affekt i form 

af positive konnotationer om brandet og dets afsender hos modtager (Pelsmacker, 2010; s. 90), 

hvilket netop kan medvirke til at reducere eller eliminere negative konnotationer forbundet med 

samme. 

 

Mens logos spiller på modtagers fornuft, intelligens, viden og erfaring, og derfor går ind og påvirker 

modtager på det kognitive plan, spiller pathos på modtagers følelser, og har derfor primært en 

affektiv virkning. Ethos spiller derimod på konation, der defineres ved måden hvorpå afsender 
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fremstiller sig selv. Og det vil i Forsvarets tilfælde stå i relation til brændemærkningen af de de-

finerede værdier og core brand values, som tilsammen skal danne Forsvarets substans.  

 

Disse tre virkemidler optræder oftest sammen, selvom det ene oftest vil dominere og være mere 

synligt end de resterende.  

Selvom logos siges at være mere opmærksomhedsskabende end pathos og ethos, og pathos påstås 

at vække mere interesse og ønsker om relationskabelse end andre virkemidler, samt at ethos stimu-

lerer adfærden mere en logos og pathos, vil kombinationen af alle tre virkemidler formentlig for-

stærke hinandens effekt og bevirke den bedst tænkelige kommunikative overbevisning (Pelsmacker, 

2010; s. 86-90). De definerede værdier og core brand values, samt principper for god målrettet 

kommunikation, som tilsammen udgjorde nogle af denne strategis indledende anbefalinger, spiller 

netop derfor på samtlige af disse kommunikative virkemidler. Af samme grund, vil alle tre virke-

midler blive benyttet til at sikre opfyldelsen af de definerede AIDA-mål og implicitte mål relateret 

til samme (Pelsmacker, 2010; s. 87).            

 

6.4.3.  Kommunikationsformer 

I forlængelse af de definerede kommunikationsinstrumenter og kommunikative virkemidler, vil 

følgende afsnit behandle Forsvarets interne og eksterne push og pull kommunikation med udgangs-

punkt i samme. 

 

Valg af begge kommunikationsformer skyldes bl.a., at også udvidelsen af kommunikationsformer er 

nødvendige for at kunne gå ind og påvirke adfærd (Pelsmacker, 2010; s. 30, 75). Dertil skyldes det, 

at kombinationen af disse kommunikationsformer bedst muligt sikrer opfyldelsen af delmålene, som 

skal bevirke en adfærdsændring hos de definerede målgrupper. Push bruges nemlig primært til at 

vække opmærksomhed og gøre brandet spændende og relevant, samt gøre pull interessant, gennem 

traditionel massekommunikation og analoge medier og kanaler. Pull derimod, bruges til at skabe 

dialog, deltagelse, relationer, deling af viden og erfaringer, samt relevans og værdi for målgruppen, 

via digitale medier og kanaler, samt tovejskommunikation (Andersen, 2011). 

  

Frem til i dag har Forsvaret primært gjort brug af push kommunikation og nedprioriteret brugen af 

pull (bilag 4), hvilket kan være en af forklaringerne på, hvorfor de endnu ikke har høstet succes med 
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deres markedskommunikation. Og dette udgør endnu en årsag til, at anbefalingerne i det følgende 

vil være centreret om begge kommunikationsformer.   

Da den interne kommunikation, som vil være målrettet Forsvarets ansatte, skal ligge til grund for 

Forsvarets eksterne kommunikation, behandles først anbefalingerne for den interne push og pull 

kommunikation, og dernæst anbefalingerne for den eksterne. 

    

6.4.3.1.  Intern push og pull kommunikation 

For at fremhæve værdier så som mangfoldighed og ligestilling, og endvidere sikre en især autentisk, 

spændende, relevant, involverede og engagerende envejskommunikation, kan den interne push 

inddrage både medarbejdernes og virksomhedens synspunkter. Fx kan der udarbejdes et månedligt 

medarbejderblad, som indholdsmæssigt visualiserer mangfoldigheden og formidler relevante 

nyheder, kvalitative inputs, begivenheder, problemer mm., som rører sig hos virksomhedens 

ansatte. På samme måde, kan der udarbejdes en tilsvarende månedlig udgave af Forsvarsavisen, 

som giver medarbejderne indblik i ledernes og myndighedernes arbejde, opgaver, resultater og 

kommende bedrifter. Disse blade kan udgives en gang om måneden, og udarbejdes i analoge avis- 

og vægformater, samt digitale formater. På den måde bliver de tilgængelige for alle, også de 

medarbejdere som arbejder på et værksted eller kun har mulighed for at læse dem via hjemmets 

internet.   

 

Da Forsvaret endvidere skal konvertere deres værdier til virkelighed, gennem medarbejdernes 

adfærd og opgaveløsning, vil det være en fordel at udskifte Forsvarets nuværende FOKUS-program 

med digitalbaserede medarbejdersamtalesystemer. Fx anbefales GODIALOG MUS, fordi det netop 

understøtter værdierne (http://www.competencehouse.dk/godialog/). Dette system bevirker nemlig 

både en målrettet medarbejdersamtale, jævnlig opfølgning på indgåede aftaler mellem medarbejder 

og nærmeste leder, samt en masse økonomiske og tidsmæssige besparelser.  

Med dette pullbaserede MUS-samtalesystem kan de nærmeste ledere sætte værdirelaterede emner 

på dagsordenen, og inkorporere dem i medarbejdernes individuelle målsætninger, således at de 

indfries. Samtidig tillader systemet også medarbejderne at sætte deres egen dagsorden for samtalen, 

hvilket giver dem mulighed for at bevidstgøre lederen om fx deres trivsel og behov for personlig og 

faglig udvikling. Og dette underbygger ikke kun core brand values, men medvirker også til at 

medarbejderne finder deres arbejdsplads relevant og opretholder motivationen til at virkeliggøre 

Forsvarets værdier. Endvidere indfrier brugen af MUS-samtalesystemet i sig selv værdiløftet om 

http://www.competencehouse.dk/godialog/
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bl.a. mindfullness og modernitet, fordi samtalen foregår på lederens såvel som medarbejderens 

præmisser, og udgør et nyere koncept som formentlig vil overraske medarbejderne positivt. Som 

følge af Forsvarets hidtidige uændrede samtalepraksis, formodes det nemlig at overgå deres 

forventninger (bilag 6). På baggrund af de allerede nævnte fordele ved GODIALOG MUS, vil det 

formentlig også medvirke til at styrke relationen mellem medarbejder og nærmeste leder, og 

fremme deres positive syn på arbejdsgiver, hvilket jo netop er ønsket.        

Af disse grunde, vil Forsvaret få mere værdi for pengene ved brug af dette system end ved brug af 

deres nuværende, hvorfor en implementering af samme anbefales. 

 

Endvidere, kan Forsvaret udnytte deres kommunikations- og informationsteknologi, samt aktive 

deltagelse i statens udvikling på digitaliseringsområdet, til at optimere intranettet i en sådan grad, at 

det bevirker dialog på kryds og tværs i virksomheden. Fx kan der oprettes nogle online fora og 

blogs, som giver mulighed for både digital linjekommunikation mellem samtlige ansatte, samt både 

Top-down og Down-top kommunikation. Dette kan nemlig fremme den personlige og professionel-

le dialog på kryds og tværs i virksomheden, samt styrke relationerne, fællesskabet og samarbejdet 

mellem samtlige parter, hvilket understøtter samtlige værdier på både det dennotative og konno-

tative niveau. Dertil sikrer det bedst muligt, at kommunikationen lever op til kriterierne om en mere 

involverende, autentisk, oplevelsesrig, relations- og dialogfremmende, engagerende, hurtig, åben og 

initiativrig kommunikation. Optimering af intranettet vil dermed udgøre et led i en målrettet og 

integreret intern kommunikation, da det kan bevirke entydige positive konnotationer om Forsvarets 

identitet hos medarbejderne, som stemmer overens med værdisættet og de heraf afledte core brand 

values. Samtidig kan muligheden for onlinedialog medvirke til at reducere antallet af interne 

telefoniske henvendelser og henvendelser per mail (bilag 4), som er mindre tidsbesparende og 

omkostningseffektive end online fora og blogs, der inkluderer flere afsendere og modtagere. 

Fordelen ved onlinedialog er dermed også at Forsvaret kan udnytte deres ressourcer bedst muligt, 

ved at centrere dem om de områder, hvor det gavner mest muligt.  

Dertil giver Down-top kommunikation mulighed for, at der til enhver tid kan rapporteres 

information om bl.a. Forsvaret kultur: opdaget snyd, mistrivsel, fejl, uetisk, umoralsk adfærd mm., 

direkte op igennem systemet, til fx Forsvarsministeriets kontrolgruppe. Og netop sådanne registre-

ringer kan sikre, at det øverste led i hierarkiet kan nå at sætte ind før problemerne når at eskalere og 

svække bl.a. Forsvarets identitet og corporate kultur, som øver indflydelse på brand image.  Denne 

type af informationer kan dermed også bruges til at forebygge problemer, der ellers ville resultere i 
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brand image svækkende medieskandaler. Muligheden for især Down-top kommunikation forekom-

mer vigtig, da manglen på samme, ifølge mange af Forsvarets forhenværende medarbejdere, udgør 

den væsentligste årsag til, at de i sidste ende har set sig nødsaget til at kontakte de eksterne medier 

for at få deres budskaber frem (bilag 3). Med andre ord, kan Down-top kommunikation bl.a. 

reducere de interne lækager, som igennem de sidste mange år har præget mediebilledet (bilag 6), og 

derved reducere truslen ved konstant at være i mediernes søgelys. Desuden må muligheden for 

Down-top kommunikation formodes at øge sandsynligheden for, at Forsvarets ansatte automatisk 

vil forsøge at reducere enhver form for selvforskyldt kritik, da de vil være bevidste om, at enhver 

kollega kan rapportere diverse problemstillinger op igennem systemet til hver en tid. Down-top kan 

i modsætning til den mere almene dialog på intranettet gøres fortrolig, via tilgængeliggørelsen af 

nogle anonyme fora på intranettet, som kun Forsvarsministeriets kontrolgruppe kan aflæse ind-

holdet af og identificere medarbejderes identitet ud fra.  

Udover de allerede nævnte fordele ved optimering af intranettet, kan det også biddrage som inspi-

rationskilde til indholdet i Forsvarets eksterne kommunikation, således at den netop giver et ret-

visende og nuanceret billede af det, som vil repræsentere et moderniseret Forsvar. Desuden kan der 

via intranettet gives medarbejderne mulighed for at involvere og engagere sig frivilligt i Forsvarets 

eksterne kommunikation, hvilket formentlig vil blive opfattet som både en gestus, åben tilgang til 

kommunikation og en sjov og anderledes opgave, som tilfører hverdagen noget helt andet end hvad 

de er vant til. Og også dette skal gøre arbejdspladsen mere attraktiv og differentiere den fra dets 

konkurrenters, således at medarbejderne og deres positive syn på virksomheden fastholdes. Dette 

forekommer vigtigt, da deres adfærd og syn på virksomheden jo som nævnt farver den primære 

målgruppes (Hatch & Schultz, 1997).   

 

Et yderligere tiltag kunne være at afholde nogle månedlige ”roadshows” internt i virksomheden, 

hvor lederne besøger medarbejdere på deres faste arbejdspladser. Da ledernes handlinger og udtalel-

ser øver indflydelse på virksomhedens kultur, identitet og image (Hatch & Schultz, 1997; s. 356), 

og disse besøg udgør et symbol på ledernes interesse for medarbejderne, kan også dette fremme og 

styrke medarbejdernes positive syn på virksomheden, samt øge deres engagement og arbejds-

motivation. Da det desuden har haft en positiv virkning frem til nu (bilag 2), forekommer tiltaget 

hensigtsmæssigt at fastholde.     
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Endvidere kan der afholdes nogle faste halvårlige arrangementer på Sjælland og Jylland mod 

betaling, som fremmer teambuilding, trivsel og det sociale fællesskab på kryds og tværs i virksom-

heden. De kan fx inkludere sjove konkurrencer, underholdning, musik, god mad og drikke eller 

lignende. Intranettets fora kan bl.a. medvirke til at afdække medarbejdernes præferencer mht. dette. 

Man kunne i denne forbindelse også indgå en aftale med den nye forsvarsminister om at han af og 

til indleder arrangementet med en velkomsttale, i form af en slags gestus til medarbejderne, så de 

virkelig føler sig anerkendt og værdsat. Dette formodes nemlig at give god PR og tegne et billede af 

en mindfull og medmenneskelig arbejdsgiver, der tager hånd om sine medarbejdere. Og lige netop 

dette skal bekræfte indfrielsen af værdiløftet i medarbejdernes bevidsthed, samt bevirke den pri-

mære målgruppes positive opmærksomhed og interesse for brandet. 

    

6.4.3.2. Ekstern push og pull kommunikation 

Den eksterne push og pull kommunikation skal som nævnt tage afsæt i den interne, således at gapet 

mellem kultur, identitet og image, samt corporate kultur, identitet og image kan minimeres bedst 

muligt eller elimineres helt, og der kan skabes sammenhæng i alle brandets aspekter. Dette er 

nemlig forudsætningen for overbevisende ekstern kommunikation, og opbyggelsen af et stærkt og 

succesfuldt brand (Olins, 2003; s. 206-207). Derfor vil de behandlede interne tiltag ligge til grund 

for følgende eksterne kommunikationstiltag, som er målrettet strategiens primære målgruppe.   

 

I henhold til de unge, kan et væsentligt push tiltag være at udarbejde en eller flere oplysende 

dokumentarer og/eller autentiske reality serier, som bl.a. inkluderer beretninger fra frivilligt 

medvirkende medarbejdere og afbilder hvem Forsvaret er, hvilke opgaver de løser, hvilke CSR-

tiltag de tager, hvilke værdier de repræsenterer mv. Gennem det visuelle og indholdsmæssige kan 

der fx afbildes et mangfoldigt, ligestillet, mindfull og moderne Forsvar med hjertet på rette sted, 

som biddrager til at gøre en reel forskel i danskernes daglige færden. Dette kan nemlig gendrive den 

stereotype forestilling om et gammeldags Forsvar bestående af kun ældre mænd og generaler, samt 

oprustede soldater der drager i krig (bilag 4). Sådanne nuancerede dokumentarfilm og autentiske 

reality serier kan skabe positiv opmærksomhed og interesse for Forsvaret blandt de unge, fordi der 

ifølge FVR’s kommunikationsansvarlige ikke er blevet udarbejdet sådan nogle før (bilag 4). 

Dokumentarer og reality serier kan dermed overraske målgruppen positivt ved at tilføre brandet 

noget nyt, og endvidere give dem noget at tale om. Samtidig vil de udgøre et symbol på bl.a. Fors-

varets kommunikative proaktivitet og innovative tænkning, hvilket underbygger core brand values. 
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Da dokumentarfilm og denne type reality serier indgår under samme autenticitetsgenre, og er 

virkelighedsnære i sig selv, fordi de oftest belyser forskellige sider af samme sag med ikke kun 

solskinshistorier for øje, kan de medvirke til at øge Forsvarets troværdighed, og skabe et mere 

nuanceret og retvisende billede af Forsvaret. Fx kan de skildre de forskellige problematikker, som 

medarbejderne møder under tjeneste i Danmark og i udlandet, og med udgangspunkt i disse, kan der 

skabes en nuanceret historiefortælling om hvorledes medarbejderne benytter deres erhvervede 

kompetencer og erfaringer fra Forsvaret, til at finde en løsning på samme. DR2’s seneste reality 

serie ”Veteranerne” kunne udgøre et eksempel på lignende (http://www.dr.dk/DRPresse/Artik-

ler/2013/11/28/103846.htm).  

Ifølge statistikker (bilag 9) udgør disse medier nogle af dem, som bl.a. unge 15 + oftest følger med 

i, hvilket indikerer at målgruppen faktisk finder relevans og underholdningsværdi i dem. Fordelen 

ved brug af disse medier er også, at Forsvaret derved frasorterer de mindre seriøse, videbegærende 

og modne unge, som ikke vil biddrage til fremme af et stærkt og positivt brand image i lige så høj 

grad som unge med fingeren på pulsen.  

 

Forsvaret kan af samme grunde også være langt mere aktive i deres brug af Tv-nyhedsmedier, som 

fx nyhedsudseendelser. Aktiv brug af pressen udgør desuden en omkostningseffektiv måde at få 

budskaber kommunikeret ud på (Bredsgaard, 2008; s. 337-340), hvilket jo er ønskeligt, eftersom 

Forsvaret både står overfor en masse besparelser, og skal brande sig som en ressourcebevidst 

virksomhed. Dertil kan en aktiv brug af pressen og de mest sete nyhedskanaler bevirke en øget 

sympati for afsender og brand, fordi det udgør et symbol på, at Forsvaret hverken lader positive 

eller negative nyhedshistorier stå i vejen for fuld åbenhed i offentligheden. Løsningen på de bl.a. 

kulturbundne problemer, som findes i de behandlede interne push og pull tiltag, skal dog reducere 

omfanget af negativt mediemateriale, således at Forsvarets fulde åbenhed i sidste ende ikke gør 

mere skade end gavn. Dermed skal den fulde åbenhed for offentligheden også medvirke til at holde 

Forsvaret til ilden hvad angår efterlevelsen af deres nye værdikurs.    

Dokumentarer, reality serier og nyhedshistorier kan formidles gennem Tv-kanaler så som TV2, 

DR1, DR2 og DR3, da de både transmitterer dokumentarer og reality serier, formidler 

nyhedshistorier, og desuden har det største unge seertal i sendetiden af disse (http://www.dst.dk/da/-

Statistik/emner/film-og-medier/radio-og-tv.aspx & bilag 9). En brug af disse medier og kanaler kan 

desuden afføde offentlige debatter og potentielt nyhedsmateriale for andre eksterne medier, hvorfor 

Forsvaret i sidste ende formentlig også vil opnå opmærksomhedsskabelse gennem andre Tv-

http://www.dr.dk/DRPresse/Artik-ler/2013/11/28/103846.htm
http://www.dr.dk/DRPresse/Artik-ler/2013/11/28/103846.htm
http://www.dst.dk/da/-Statistik/emner/film-og-medier/radio-og-tv.aspx%20&%20bilag%209
http://www.dst.dk/da/-Statistik/emner/film-og-medier/radio-og-tv.aspx%20&%20bilag%209
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kanaler, samt radio, avis og onlinemedier. Dette valg af medier og kanaler udgør dermed også et led 

i en målrettet integration af Forsvarets markedskommunikative aktiviteter.  

I sammenhæng med nævnte, kunne yderligere push tiltag bestå i udarbejdelsen af uddannelses-

kataloger, afholdelsen af uddannelsesseminarer i Forsvaret, samt afholdelsen af mundtlige uddan-

nelsespræsentationer på både landets folkeskoler og relevante ungdoms- og videregående 

uddannelsesinstitutioner.  

Uddannelseskataloger forekommer særlig hensigtsmæssige at fastholde, da de jo udgør forudsæt-

ningen for, at potentielle uddannelsesansøgere overhovedet kan blive opmærksomme på forskellige 

karrieremuligheder indenfor Forsvaret. Dertil giver de målgruppen mulighed for at opdage 

værdimæssige fællesnævnere mellem sig selv og brandet, som bevirker deres interesse for at blive 

en del af virksomheden når de fylder 18 år, eller i den nærmeste fremtid. Indholdet i katalogerne 

kan fremme dette ved at afspejle bl.a. Forsvarets værdier, arbejdsopgaver, myndigheder og enheder, 

og give et overblik over samtlige af Forsvarets uddannelser, optagelseskrav, uddannelsesforløb, 

optagelsesantal, karrieremuligheder mm. Der kan især lægges vægt på visualisering af følelses-

mæssigt og rationelt bundne værdier så som mangfoldighed, ligestilling, kammeratskab, fysisk og 

personlig udvikling, samt oplevelser. Ifølge forskere, definerer de unge nemlig en sådan arbejds-

kultur som værende meningsfuld for dem, og i overensstemmelse med deres erhvervsdrømme 

(http://www.mannaz.com/da/artikler/de-unge-deres-droemme-og-deres-arbejdsbegreb/). 

Katalogerne kan primært udarbejdes i et digitalt format, da det modsat analoge bestillingskataloger 

sparer målgruppen for en masse tid og letter informationssøgningen, hvilket i sidste ende kan 

medvirke til at de rammer en bredere række af unge. Samtidig bevirker det en masse besparelser iht. 

produktion og distribution af samme. 

De mundtlige uddannelsespræsentationer er også hensigtsmæssige, da de kan skabe positiv op-

mærksomhed omkring Forsvaret, og vække de unges interesse for både virksomhedens uddannel-

sestilbud og pull kommunikation. Præsentationerne kan fremlægges af virksomhedsrepræsentanter 

af forskellige ansigter, køn, sociale, etniske og faglige baggrunde, fordi det bl.a. underbygger 

forsvarets værdiløfte om at være mindfull, og dermed også mangfoldig. Dertil formodes en sådan 

sammensætning af virksomhedsrepræsentanter at appellere til de unge generationer, da de 

efterhånden har flere og flere rødder og relationer i den globale sfære (http://www.icis.dk/Files/Fi-

ler/SFI/Pdf/Arbejdspapirer/Arbejdspapirer/AP2005_03_Etnisk_proletariat.pdf). Med andre ord, skal 

potentielle fællesnævnere mellem de unge og Forsvaret fremhæves, fordi det kan fremme deres 

interesse og positive syn på virksomheden, samt sikre, at de finder Forsvaret relevant.    

http://www.mannaz.com/da/artikler/de-unge-deres-droemme-og-deres-arbejdsbegreb/
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Endvidere kan afholdelsen af uddannelsesseminarer i Forsvaret, efter aftale med de forskellige 

uddannelsesinstitutioner, bruges til at skabe nærvær og give de unge et indtryk af kulturen og 

arbejdsopgaverne i Forsvaret på tætteste hånd, således at de kan bekræfte eller afkræfte deres egne 

fordomme om samme. Da kulturen og nuværende medarbejderes individuelle opgaveløsning, 

arbejdsmotivation og engagement på dette tidspunkt gerne skulle matche Forsvarets værdier og core 

brand values, vil tiltaget primært have til formål at bekræfte positive fordomme og afkræfte 

negative, således at målgruppen for alvor kan se sig selv som en del af det moderne Forsvar eller 

som fortaler for samme. Selv hvis uddannelsesseminarerne ikke bevirker de fremmødte unges 

interesse for Forsvarets uddannelser, kan de nemlig stadig medvirke til at danne et positivt indtryk 

af virksomheden og alt hvad der rører sig hos den.    

 

Samtlige af disse push tiltag skal i sig selv og sammen med pull stimulere til WOM, således at 

målgruppen videreformidler opmærksomheds- og interessevækkende budskaber om Forsvaret til 

deres brede sociale netværk. Denne kanal opfattes nemlig som den mest troværdige af alle (bilag 6), 

samtidig med at den også forekommer særdeles omkostningseffektiv (bilag 4). 

 

Eksempler på pull tiltag, som skal bevirke opbyggelsen af relationer og målgruppens opbakning til 

brandet, samt sikre Forsvarets bemandingsbehov, kunne omfatte chats, blogging og viral markeds-

føring. Det er nemlig især er de yngre generationer der har ladt internettet blive en helt naturlig del 

af deres dagligdag og identitet, og ikke mindst en vigtig kilde til social kontakt og underholdning 

(http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR403.pdf). Desuden er internettet nødvendigt at benyt-

te, hvis Forsvaret skal gøre sig bemærket blandt mængden af andre konkurrerende virksomheder 

(http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR530.pdf), som fx Hjemmeværnet og diverse uddan-

nelsesinstitutioner.  

Netop derfor kunne et hensigtsmæssigt og relevant tiltag være, at skabe grobund for dialog med 

målgruppen via oprettelsen af fora, blogs og chatrooms inde på Forsvarets hjemmeside, og via 

oprettelsen af en virksomhedsprofil på LinkedIn.dk. Da de unge formodes at være vant til at begå 

sig på forskellige sociale medier og veksle mellem samme, er der nemlig stor sandsynlighed for, at 

de også vil benytte sig af blogs og fora på Forsvarets hjemmeside og LinkedIn til at gå i dialog med 

Forsvaret. Dette tiltag vil desuden udgøre et symbol på Forsvarets fulde åbenhed, innovation, 

originalitet, mindfullness og modernisering, fordi de herigennem baner vej for nye måder at skabe 

social dialog og kontakt på, samtidig med at de lever op til efterspørgslen om bl.a. involverende og 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR403.pdf
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dialogfremmende kommunikation. Medievalget vil endvidere underbygge det værdimæssige løfte 

om en professionel virksomhed, fordi at disse medier netop fremmer en seriøs og professionel 

dialog. Herudover vil det differentiere Forsvaret fra deres konkurrenter, fordi de undlader at følge 

”Facebook strømmen” for enhver pris, og alligevel evner at skabe en ligeså aktiv og endda mere 

kvalitetsrig dialog med deres målgruppe. Dermed også sagt, at Forsvaret skal udfase en direkte brug 

af Facebook, og derfor annullere deres Facebook profil til fordel for de nævnte medier, da Facebook 

står i diskrepans med Forsvarets corporate identitet. Som følge af disse grunde, men også fordi at 

det ikke er blevet afprøvet før (bilag 2, 3 & 4), formodes dette initiativ at overgå målgruppens og 

den resterende omverdens forventninger, hvorfor det kan overraske positivt og tilføre brandet 

værdi.  

Ved brug af Forsvarets egne fora, blogs og chatrooms på hjemmesiden, kan der ligesom ved 

LinkedIn påkræves en brugerprofil, således at Forsvaret kan indhente data om brugernes behov, 

interesser og efterspørgsel. Sådanne data skal give Forsvaret mulighed for at tilpasse hjemmesiden 

og dens funktioner yderligere, så relationer til målgruppen fastholdes. En påkrævet brugerprofil kan 

også give Forsvaret mulighed for at identificere og bandlyse brugere, som giver anledning til 

ubehag hos andre brugere, ved fx at komme med diskriminerende eller uetiske bemærkninger. 

Dermed også sagt, at Forsvaret skal regulere samtaleindholdet. Herved udviser Forsvaret nemlig 

selv god etik og moral, og bekræfter endnu en gang via deres handlinger, at de er en seriøs, profes-

sionel og mindfull virksomhed.  

Fordelen ved at gøre brug af denne type dialogfremmende medier er endvidere, at det øger 

sandsynligheden for, at kun seriøse og oprigtigt interesserede kandidater henvender sig. Dette vil 

desuden ikke kun spare Forsvarets bloggere for en masse tid, men også give dem mulighed for at 

øge både responstiden og kvaliteten af deres svar, hvilket bevirker en bedre service overfor 

målgruppen. Og netop god service kan medvirke til at fastholde de unges interesse for at opbygge 

langvarige relationer til Forsvaret. Muligheden for dialog på både hjemmesiden og LinkedIn skal 

også sikre en reduktion i antallet af telefoniske og elektroniske henvendelser, således at der netop 

frigives flere ressourcer til at regulere onlinesamtalerne og optimere service overfor individer, der 

henvender sig online. Og garanti for behagelig og professionel dialog, samt god service, skal netop 

udgøre en af de helt store forskelle mellem Forsvarets egne dialogfremmende medier og Facebook.      

I Forbindelse med optimering af hjemmesiden, kan også indholdet derpå gøres mere spændende, 

informationsrigt og tilgængeligt. Fx kan hjemmesiden jævnligt opdateres med bl.a. relevante artik-

ler, medarbejderblade, aviser og producerede videoer og filmklips, og den kan gøres mere over-
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skuelig, så den bliver nemmere at navigere rundt i. Dette kan nemlig biddrage til, at de unge 

fastholder motivationen til at fuldende informationssøgningen, hvilket jo er ønsket, da det bl.a. 

biddrager til udvidelsen af deres kendskab til Forsvaret.  Derudover kan funktionerne på websitet 

udvides, således at også viral markedsføring gøres muligt. Herved vil de unge nemlig kunne dele 

information fra hjemmesiden med familie, venner og bekendte, som dagligt gør brug af mails og 

sociale medier som fx Youtube, Facebook, Linkedin og Twitter. Dette øger nemlig også sand-

synligheden for, at Forsvaret vil blive langt mere synliggjort i den digitalt konstruerede virkelighed, 

som målgruppen i høj grad er indlejret i. Som følge af denne type af covert marketing, vil Forsvaret 

ikke stå som direkte afsender af informationsdeling på sociale medier som fx Facebook 

(Pelsmacker, 2010; s. 616), hvorfor det ikke vil stå i modstrid med deres værdisæt, men i stedet 

udgøre et symbol på deres forståelse for, at deres målgruppe muligvis benytter sig af sådanne 

sociale medier. Og dette underbygger Forsvarets mindfullness, fordi de imødekommer målgruppens 

interesser og sætter sig i deres sted. I sammenhæng med viral markedsføring, kan der også laves 

nogle kommentarbokse under de forskellige dokumenter, websidetekster, videoklips mm., således at 

brugerne kan nedskrive deres egne kommentarer, og derved give Forsvaret mulighed for at forbedre 

indholdet og udformningen af hjemmesiden på kontinuerlig basis. Dertil kan der oprettes en ”ris og 

ros” mail, som tjener samme formål.  

 

Endelig, kunne Forsvaret fastholde sine udbud af praktikpladser og kandidatafhandlingskontrakter 

(bilag 3), samt annoncering af samme på Forsvaret.dk og relevante eksterne uddannelsesinsti-

tutioners hjemmesider, pga. den positive signalværdi heri. Dette fremstiller nemlig Forsvaret som 

en oprigtigt samfundsansvarlig, og dermed mindfull virksomhed, som engagerer sig i de unge. Til 

forskel fra nu, kunne Forsvaret dog synliggøre denne side af sig selv yderligere, ved at lade den 

komme til udtryk i de anbefalede dokumentarer og/eller reality serier.  

 

6.4.4.  Reklameformer 

Som supplement til de behandlede eksterne push og pull tiltag, tilrådes Forsvaret også at gøre brug 

af analoge og digitale reklameformer. På trods af, at reklamer ikke altid virker, og kan vække 

irritation, samt være forbundet med mange omkostninger (Zyman, 2002), kan de nemlig også 

biddrage til opfyldelsen af hovedmålet, såfremt de bygger på et relevant indhold, stemmer overens 

med den interne og eksterne kommunikation, involverer modtager, samt medvirker til at gøre 

brandet levende og opbygge relationer (Andersen, 2005). Sådanne reklamer udgør nemlig et 
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væsentligt værktøj i forbindelse med opbyggelsen af brand image (Pelsmacker, 2010; s. 73), 

hvorfor de kan komme til at udgøre en afgørende faktor for målopfyldelse. Dermed kan de også 

medvirke til at fjerne konkurrenten Hjemmeværnet fra rampelyset, eller i hvert fald fungere som et 

modstykke til konkurrentens Tv-reklamer (bilag 3). Derfor vil der blive frembragt nogle konkrete 

image- og brandopbyggende reklametiltag i det følgende.   

 

6.4.4.1. Analoge reklameformer 

Forsvaret kan som supplement til de eksterne pushtiltag gøre brug af forskellige konventionelle 

afsenderidentificerende plakatreklamer (Andersen, 2006; s. 3), som henviser til deres hjemmeside 

og LinkedIn profil, og endvidere afbilder Forsvarets nye værdisæt og core brand values. De kan 

derfor bygges op om bl.a. autentisk buzz og hype, hvorfor helt almindelige og internationalt kendte 

medarbejdere kan stimuleres til at optræde i de forskellige plakatreklamer. Fx kunne man afbilde 

historien om nuværende sergent og veteran Michael Strøm, der bl.a. har benyttet sin uddannelse, 

opbyggede fysisk og erfaring fra Forsvaret, til at profilere sig som international triatlet ved siden af 

sit arbejde i Forsvaret (http://michaeltri.dk/min-profil/). Dertil kunne man visualisere den forskel 

som medarbejderne gør for nationen via deres arbejdsindsats.  Dette kan nemlig fremkalde positive 

følelser hos de unge, samt bekræfte de mange muligheder og meningsgivende aspekter ved en 

uddannelse og karriere i Forsvaret, som bl.a. modsvarer deres erhvervsdrømme.  Fordelen ved at 

gøre brug af autentiske rollemodeller er, at det øger afsenders og brandets budskabers troværdig-

hed, fordi de medvirkendes værdier netop repræsenterer Forsvarets. Det vil dermed stå i mod-

sætning til eksemplet med Kohberg, der valgte at lade en fortaler for alkohol reklamere for virksom-

hedens brødprodukter. 

For at ramme unge der endnu ikke er under uddannelse, og som alligevel formodes at udgøre 

attraktive kandidater for Forsvaret pga. deres interesse for at holde sig i god form jvf. optagelses-

kriterierne (bilag 3), kan plakatreklamerne sættes op i Danmarks førende fitness centre, som fx 

Fitness World og Fitness DK. Herved når Forsvarets budskaber også frem til potentielle kandidater, 

som ikke eksponeres for bl.a. mundtlige præsentationer på landets uddannelsesinstitutioner.  

    

Udover plakatreklamer, kan der satses på almindelig WOM, i form af word-of-mouth (buzz), fordi 

det både er omkostningseffektivt i henhold til budskabsspredning, men også fordi det opfattes som 

langt mere troværdigt end andre kommunikations- og reklameformer (Pelsmacker, 2010; s. 31-32, 

632). Med andre ord, skal både medarbejdere og unge stimuleres til at sprede positive budskaber 

http://michaeltri.dk/min-profil/
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om Forsvaret til deres sociale netværk på naturlig vis, ved at give dem noget interessant at snakke 

om (Pelsmacker, 2010; s. 31-32). 

 

6.4.4.2. Digitale reklameformer 

Forsvaret kan endvidere gøre brug af både direkte og diskrete digitale reklameformer (Andersen, 

2006; s. 3-4) som supplement til deres eksterne pulltiltag, der vedrører optimering af Forsvarets 

hjemmesideindhold og funktion.  

 

Der kan bl.a. udvikles et underholdende, interessevækkende, involverende og udfordrende adver-

game om Forsvaret, i form af et ”Hvem vil være millionær” spil, som er centreret omkring centrale 

emner, som fx virksomhedens værdier, myndigheder, medarbejdere, indsatsområder, CSR initia-

tiver, resultater, historie mm. Sådan et spil kan nemlig medvirke til at udbrede de unges kendskab til 

Forsvaret, og biddrage til en nuanceret forestilling om samme, som modsvarer Forsvarets corporate 

identitet og core brand values. Samtidig kan det ligesom Apples politiske statements overraske 

positivt, fordi det bl.a. modgår målgruppens forventning om et mere stereotypt krigsspil, der 

inkluderer bevæbnede soldater og kampvogne (bilag 4). Det vil også underbygge løftet om et 

moderne, originalt, proaktivt, udviklingsfokuseret, innovativt tænkende og differentieret Forsvar, 

der tør afprøve grænser til fordel for deres målgruppe. Og dette kan øge brandets troværdighed og 

værdi.  

Et spil af denne type vil med stor sandsynlighed blive opfattet som relevant og interessant, da 

TV2’s Tv-program ”Hvem vil være millionær” står på top ti listen over programmer med flest 

seere, og scorer 4 point ud af 5 mulige, når Tv-kanalens seere, som inkluderer en stor del af de 

unge, skal vurdere det (bilag 9). Desuden indikerer en analyse foretaget af Spillemyndigheden hos 

SKAT, at danskernes tidsforbrug på onlinebaserede spil allerede i år 2012 steg langt mere end 

forventet (http://www.b.dk/nationalt/danskerne-spiller-for-to-milliarder-i-2012), hvorfor en stor del 

af målgruppen og deres netværk også formodes at lægge meget af deres tid i sådanne spil.  

For at motivere de unge til at gå ind og spille, samt øge sandsynligheden for at de forud for spillet 

søger den fornødne information om Forsvaret på virksomhedens hjemmeside, så de også derigen-

nem kan udbrede deres kendskab og interesse for Forsvaret, kan der sættes en præmie på højkant til 

den deltager, der efter et vist antal spil har opnået den højeste score.  

Da medarbejderne desuden også benytter Forsvarets hjemmeside til at opsøge information (bilag 6), 

vil de også blive introduceret for advergamet, og få mulighed for at sætte deres egen ”paratviden” 

http://www.b.dk/nationalt/danskerne-spiller-for-to-milliarder-i-2012
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om arbejdspladsen på prøve. Og dette vil formentlig ikke kun blive opfattet som en sjov udfordring, 

men også udgøre et spændende og relevant samtaleemne for dialogen på intranettet og dialogen 

med deres etablerede netværk udenfor Forsvaret.   

I forbindelse med selve lanceringen af spillet, kan der gøres brug af PR til at skabe opmærksomhed 

om samme, og derved lade dette udgøre én af de mange mulige nyhedshistorier, som kan formidles 

gennem pressen.  

 

Endelig kan der gøres brug af WOM, i form af word-of-mouse (viral markedsføring). På samme 

måde som word-of-mouth, bevirker online buzz nemlig en særdeles omkostningseffektiv og hurtig 

budskabsspredning, og opfattes som mere troværdigt end andre kanaler (Pelsmacker, 2010; s. 31-

32, 632). 

 

6.4.5.  Kanaler 

Som det fremgik af de foregående afsnit, har de markedskommunikative tiltag for denne strategi 

omhandlet brugen af både analoge, digitale og WOM-baserede kommunikationskanaler. Dette 

skyldes, at udvidelsen af kanaler er nødvendig for at kunne gå ind og påvirke adfærd (Pelsmacker, 

2010; s. 30, 75).  

Mens de analoge kanaler primært er benyttet i henhold til push, er de digitale kanaler blevet 

benyttet i henhold til pull. Dertil er de forskellige WOMkanaler, i form af buzz, hype og viral 

markedsføring, blevet benyttet i henhold til både push og pull tiltag. I modsætning til Forsvarets 

hidtidige kommunikative praksis (bilag 3 & 8), har denne strategis valg af kanaler dermed 

underbygget kommunikationsformernes formål, ved netop at lade push stå i relation til analoge 

kanaler, og lade pull stå i relation til digitale kanaler. Forsvaret har gjort det modsatte ved at 

prioritere brugen af digitale kanaler, uden noget mål om at fremme bl.a. dialogen, og ved at 

nedprioritere brugen af analoge kanaler, selvom de kun har haft push for øje (bilag 3 & 4). Derfor 

vil den anbefalede sammensætning af kommunikationsformer og kanaler formentlig kun styrke 

Forsvarets markedskommunikation.  

 

6.4.6.  Medier 

Medievalget har på samme måde som valg af kanaler, udgjort et led i forsøget på at målrette og 

integrere Forsvarets markedskommunikation bedst muligt. Valg af medier har nemlig underbygget 
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kommunikationsmål, værdier og core brand values, samt været tilpasset målgruppernes demografi 

og psykografi.  

Antallet af medier for Forsvarets interne og eksterne kommunikation er overordnet set også blevet 

udvidet, hvis man tager afsæt i at Forsvarets medarbejdere hyppigt benytter og eksponeres for de 

udvalgte medier for Forsvaret eksterne kommunikation, hvilket de netop gør (bilag 6).  

Ser man udelukkende på antallet af medier for den interne kommunikation, som overordnet set 

udgør: medarbejderblade, Forsvarsavisen, digitalbaserede medarbejdersamtaler, intranetoptime-

ring i form af udvidelsen af dets funktioner, begrænset brug af mails og telefoni, roadshows, buzz 

og selvbetalte arrangementer, er det blevet reduceret i forhold til Forsvarets nuværende antal af 

interne medier (bilag 2, 3, 4, 6 & 8). Dette skyldes både at Forsvarets egne medier ifølge 

anbefalingerne står overfor en kvalitetsforbedring, hvilket medfører en øget værditilførsel, men 

også at medarbejderne primært benytter disse medietyper (bilag 6). Tanken med reducering i 

antallet af interne kommunikations- og informationsmedier er derfor, at det skal bevirke en mere 

koncentreret informationsstrøm, som sikrer at alle medarbejdere fremover oplever en mere 

fyldestgørende, åben, dialogfremmende, informationsrig, klar, rettidig, nuanceret, oplevelsesrig og 

involverende kommunikation, som det netop er efterspurgt (bilag 6). Derfor vil det anbefalede antal 

og type af medier som minimum forventes at generere den samme effekt, som hvis der blev gjort 

brug af dobbelt så mange ineffektive medier. Medarbejderne benytter som nævnt også Forsvarets 

medier for den eksterne kommunikation, og vil formentlig også blive eksponeret for virksomhedens 

eksterne budskaber når de ikke selv opsøger dem, hvorfor flere interne medier forekommer 

overflødige. Desuden kan et reduceret medieantal for den interne kommunikation frigive flere 

ressourcer, som kan bruges til at sikre en så god ekstern kommunikation som muligt, uden at det går 

på kompromis med kvaliteten af den interne.          

  

Medierne for den eksterne kommunikation, som overordnet set udgør: dokumentarer og/eller 

autentiske reality serier (på TV2, DR1, DR2 og DR3), nyhedshistorier i Tv (på TV2, DR1 & DR2), 

internettet (Forsvaret.dk og Linkedin.dk), en begrænset brug af mails og telefoni, buzz, hype, viral 

markedsføring, uddannelseskataloger, mundtlige præsentationer på landets uddannelsesinstitutio-

ner, seminarer, online annoncering på egne og relevante uddannelsesinstitutioners hjemmesider 

(iht. udbud af praktikpladser og problemstillinger for kandidatafhandlinger), plakatreklamer og 

advergame, er netop blevet valgt og udvidet i antal, fordi de sikrer den bedst tænkelige budsskabs-
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spredning og budskabsoverbevisning. Samtidig er de integreret med alle brandets substantielle 

niveauer, hvorfor de af disse grunde formodes at fremme opfyldelsen af del- og hovedmål.  

 

6.4.7.  Budget 

Promoveringsstrategien har som indikeret haft fokus på omkostningseffektive promoverende kom-

munikationstiltag, i modsætning til Forsvarets nuværende og tidligere implementerede tiltag (bilag 

2 & 4). Satsningen på flere digitale løsninger med optimering for øje, samt WOM-metoden, udgør 

kun få eksempler på dette. Det samme gør mange af de målrettede tiltag, som har søgt at skabe en 

gensidigt forstærkende effekt.  

 

Selvom FKO’s kommunikationsrådgiver ikke har ønsket at oplyse om Forsvarets samlede 

kommunikationsbudget, indikerer oplysninger fra FVR’s kommunikationsansvarlige, at der til trods 

for den indgåede aftale om besparelser jvf. forsvarsforliget, ikke spares på bl.a. reklametiltag. FVR 

bruger nemlig alene op imod hele 14 mio. kroner årligt på diverse reklametiltag, eksklusiv 

almindelige interne og eksterne kommunikationstiltag (bilag 4). Dertil bruger Forsvaret ca. 466. 

mio. kroner årligt på IT- og informatikområdet (http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Afrap-

portering_af_budgetanaly-ser_af_forsvaret.pdf). Set i lyset af disse oplysninger, formodes Forsvaret 

nemt at kunne finansiere en implementering af denne strategis anbefalede kommunikations- og 

reklametiltag, og samtidig gøre sig en masse besparelser oveni. Som det fremgår af bilag 10, 

estimeres implementeringen af denne strategis anbefalede tiltag nemlig at beløbe sig til ca. 168 mio. 

kroner årligt, eksklusiv moms, hvoraf de 160 mio. kroner kun udgør en engangsinvestering i 

optimering af både Forsvarets intranet og hjemmeside. Det estimerede budget er dog fastlagt uden 

forbehold for diverse lønomkostninger forbundet med varetagelsen af interne og eksterne 

henvendelser, afholdelse af medarbejdersamtaler, roadshows mm., da opgaver som disse skal løses 

indenfor de implementeringsansvarliges arbejdstid. På trods af det, vil Forsvaret stadig kunne gøre 

sig mærkbare besparelser på både kortere og længere sigt ved implementering af denne strategis 

anbefalinger. 

Spørgsmålet er da også om ikke det ville være hensigtsmæssigt at revurdere kommunikations-

budgettet, for selvom Forsvaret muligvis ikke sætter de store begrænsninger for deres kommuni-

kationsudgifter på nuværende tidspunkt, eksisterer der en risiko for at de på længere sigt vil være 

nødsaget til det. Denne strategi har derfor både af denne grund, men også som følge af en forbe-

http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Afrap-portering_af_budgetanaly-ser_af_forsvaret.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Afrap-portering_af_budgetanaly-ser_af_forsvaret.pdf
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holdstagen for Forsvarets dynamiske omgivelser, netop haft fokus på særlig omkostningseffektive 

tiltag.    

 

 

6.5. Implementeringsansvar 

I forlængelse af det behandlede kommunikations mix, gives her nogle konkrete forslag til, hvor-

ledes ansvaret for implementering af de frembragte kommunikations- og reklametiltag kan fordeles 

internt i virksomheden. 

Forsvarsministeriets kontrolgruppe kan som nævnt udøve hyppigere kontrol, og dertil være hoved-

ansvarlig for intern overvågning, skærpet kontrolførelse og opfølgning af indgåede aftaler mellem 

Forsvaret og Forsvarsministeriet. Fx kan de indhente relevante oplysninger fra de underliggende 

myndigheder og enheder på ugentlig basis, føre jævnlig tilsyn med aktiviteter på Forsvarets intranet 

og hjemmeside, samt stå for besvarelsen af anonyme henvendelser på Forsvarets intranet.   

 

FKO’s kommunikationsafdeling, som består af Strategi- og Planlægningssektionen, Hoved-

redaktionen og Produktionssektionen, der i sin helhed beskæftiger 35 kommunikationsmedarbejdere 

(http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/Pages/Nykommunikationsafdeling.a

spx), kan endvidere varetage hver deres opgaver. 

Strategi- og planlægningssektionen kan, udover at stå for udarbejdelsen af fremtidige fælles 

strategier i samråd med andre af virksomhedens relevante myndigheder og enheder, stå for uddeling 

af opgaver til de resterende myndigheder, enheder og nøglepersoner. Dertil kan de foretage hyppige 

opfølgninger på samme, og dermed være hovedansvarlige for en succesfuld implementering af 

tiltagene. Herudover kan denne sektion varetage al kontakt til pressen, i forbindelse med formidling 

af nyhedshistorier. Endelig kan de stå for egne hyppige effektmålinger og markedsanalyser, som 

skal sikre en forbedring af deres markedskommunikation på kontinuerlig vis.  

Derudover kan Hovedredaktionen stå for udarbejdelsen af medarbejderblade og Forsvarsavisen, 

opdatering af intranettets og hjemmesidens indhold, regulering af samtaleindholdet på hjemme-

sidens fora og chatrooms, samt besvarelsen af eksterne telefoniske, elektroniske og online henven-

delser, som ikke vedrører Forsvarets uddannelser.  Dertil kan de stå for en succesfuld udfasning af 

Forsvarets brug af Facebook, som inkluderer en henledning af målgruppernes opmærksomhed på 

virksomhedens nye medieplatforme.  
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Produktionssektionen kan stå for den analoge og digitale produktion af al udarbejdet materiale, som 

ikke kræver hjælp fra et større og mere professionelt produktionsselskab. Dertil kan de varetage al 

kontakt til de eksterne medier, i forbindelse med formidling og salg af dokumentarer og/eller reality 

serier.    

Herudover kan afdelingens kommunikationschef, udover at varetage almene lederopgaver, stå for 

den primære kontakt og dialog med forsvarsministeren, og herigennem sikre hans deltagelse i 

medarbejderarrangementer, samt hans politiske opbakning til Strategi- og Planlægningssektionens 

frembragte ideer. Fx kunne denne promoveringsstrategi udgøre et eksempel på en sådan idé.    

 

Forsvarets Personeltjeneste kan varetage alle interne telefoniske, elektroniske og online henven-

delser, som vedrører sygemeldinger, orlov, lønforhold mv. Derudover kan de stå for planlægningen 

af halvårlige arrangementer for nuværende medarbejdere, og bl.a. benytte intranettets fora til at 

indhente forslag fra medarbejderne i forbindelse med samme.  

 

Endvidere kan bemandingsdivisionen hos Forsvarets Personeltjeneste; Forsvarets Rekruttering, 

gøres ansvarlige for udarbejdelsen af al uddannelsesmateriale så som uddannelseskataloger og 

plakatreklamer. Dertil kan de stå for skitsering af advergame, video- og filmklips, dokumentarer 

og/eller reality serier, før det sendes til godkendelse og produktion hos enten FKO’s kommuni-

kationsafdeling eller andre større produktionsselskaber. Dette skyldes, at de bl.a. har stor erfaring 

med samme og lignende tiltag, og har bevist at de er kreative i deres tankegang. Dertil har de den 

største indsigt i den primære målgruppes demografi og psykografi (bilag 2 & 4).   

Ydermere, kan de stå for arrangering af både mundtlige præsentationer på landets uddannelses-

institutioner og uddannelsesseminarer i Forsvaret, samt bistå kommunikationsafdelingens hoved-

redaktion med besvarelsen af eksterne telefoniske, elektroniske og online henvendelser, som vedrø-

rer Forsvarets uddannelser. 

 

Forsvarsakademiet kan på basis af indhentede oplysninger fra de resterende myndigheder og 

enheder, være ansvarlige for Forsvarets kontinuerlige udbud af fagspecifikke praktikpladser og 

kandidatafhandlingskontrakter, samt reklamering af samme på relevante platforme.  

Da Forsvarsakademiet har erfaring med tilsvarende opgaver (http://forsvaret.dk/FAK/Om/praktik-

og-specialer/Pages/default.aspx), og derfor har de bedste forudsætninger for at løse denne opgave 

på fornemmeste vis, forekommer det hensigtsmæssigt at tildele dem ansvaret for dette. 
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Endvidere kan Forsvarets øverste ledelse, efter samråd med Strategi- og Planlægningssektionen, stå 

for afholdelsen af interne ”roadshows” og digitalbaserede medarbejdersamtaler, sammen med frivil-

ligt medvirkende mellemledere og nærmeste ledere.  

 

Sluttelig, kan Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse holdes ansvarlige for at 

frembringe en løsning for optimering af Forsvarets intranet og hjemmeside, således at muligheden 

for digital tovejskommunikation og viral markedsføring kan realiseres. Dertil kan de stå for vedlige-

holdelsen af disse medier. 

 

Ansvaret for succesfuld WOM er i modsætning til de øvrige tiltag svært at placere. Dette skyldes, at 

hverken buzz, hype eller viral markedsføring kan kontrolleres inden- eller udenfor Forsvarets 

virkelighed. Kun medarbejderbuzz og hype kan i nogen grad kontrolleres, når der er tale om plan-

lagt kommunikation og reklame (Pelsmacker, 2010; s. 616 ).  

Tager man dog afsæt i, at succesfuld WOM handler om at give målgruppen noget positivt at tale om 

(Pelsmacker, 2010; s. 31-32), og at forfatteren af denne opgave netop har postuleret at de 

udarbejdede tiltag vil frembringe positive samtaleemner om Forsvaret hos både medarbejdere og 

unge, er det nærliggende at holde forfatteren ansvarlig for opnåelsen af succesfuld WOM.   

 

 

6.6. Effektmåling 

Hidtil har opgavebesvarelsen været centreret om potentielle løsningsforslag, som skal sikre Fors-

varet kort- og langsigtet succes med deres markedskommunikation, således at virksomhedens 

eksistensgrundlag opretholdes i alle tider.  

På trods af det, forekommer det hensigtsmæssigt at afrunde opgaven med et nærmere kig på den 

skønnede virkning af de udarbejdede løsningsforslag, da de kan vise sig at holde i teorien, men ikke 

i praksis (Pelsmacker, 2010; s. 312, 321).  Uanset hvor skudsikre de udarbejdede tiltag menes at 

være, findes der nemlig ingen garanti for, at de rent faktisk virker som tiltænkt (Arvidsson, 2006). I 

dette tilfælde skyldes det især, at det endelige materiale relateret til de udarbejdede løsningsforslag 

endnu ikke foreligger. Dette afsnit vil derfor afslutningsvis behandle pre-testing og post-testing af 

udarbejdede og fremtidige tiltag.    

Formålet med dette afsnit er dermed at sikre, at Forsvarets kommunikationsbudget fremover kun 

finansierer virkningsfulde kommunikationstiltag, som løser virksomhedens aktuelle markedskom-
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munikative udfordringer. Det vil derfor udgøre det sidste prik over i’et i den langsigtede markeds-

kommunikative løsning.  

 

6.6.1.  Pre-testing  

Formålet med pre-testing er at afklare sandsynligheden for, at de udarbejdede tiltag får den ønskede 

virkning, således at der på baggrund af dette kan foretages en vurdering af hensigtsmæssigheden 

ved investering af ressourcer i samme (Pelsmacker, 2010; s. 312, 321).   

I henhold til medarbejderbladet, Forsvarsavisen, roadshows, uddannelseskataloger, seminarer og 

uddannelsespræsentationer, vurderes sandsynligheden for at de har en egentlig virkning at være høj, 

da de ifølge FKO og FVR’s kommunikationsansvarlige har haft en virkning frem til i dag (bilag 2 

& 4), og endda her er blevet langt mere målrettede og integrerede med bl.a. Forsvarets nye værdier 

og core brand values.  Det samme gælder intranettet og hjemmesiden, da de frem til nu har udgjort 

en vigtig platform (bilag 2) og ifølge FVR’s kommunikationsansvarlige formentlig ville blive brugt 

og besøgt i endnu højere grad, såfremt de stod overfor en optimering (bilag 4). Og en optimering, i 

form af funktionsudvidelse, brugervenlighed og tilgængelighed, er lige netop hvad anbefalingerne i 

henhold til disse medier har været centreret om. 

 

På samme måde antages brugen af LinkedIn og indførslen af viral markedsføring at have en 

virkning, da de sociale medier ifølge begge kommunikationsansvarlige øver indflydelse og benyttes 

hyppigt af medarbejdere såvel som unge (bilag 2 & 4). Anbefalingen om en social medie-

konstruktion af intranettet og hjemmesiden, som genererer større kontekstuel merværdi end bl.a. 

Facebook, og som samtidig tillader viral budskabsspredning til de øvrige sociale medier, formodes 

endda derfor at have en større virkning end Forsvarets nuværende valg af sociale medier.      

 

Endvidere vurderes sandsynligheden for at virkningen af dokumentarer, reality serier og nyheds-

historier er høj indenfor den angivne genre.  Dette skyldes til dels, at Forsvaret ifølge FVR’s kom-

munikationsansvarlige endnu ikke har prøvet kræfter med lignende, og det derfor kan overraske 

målgruppen positivt, men også at det kan medvirke til at skabe et nuanceret billede af Forsvaret, 

som bl.a. afkræfter den stereotype forestilling om samme (bilag 4). Det er selve ideen om, at udse-

endelserne og nyhedshistorierne ikke udelukkende skal bygge på solskinshistorier, men også skildre 

relevante problemstillinger, at FVR’s kommunikationsansvarlige føler sig overbevist om at de vil 

overraske (bilag 4). På samme måde vil skildringen af Forsvarets redefinerede værdier og core 
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brand values, inklusiv en større synliggørelse af virksomhedens sociale ansvarlighed overfor bl.a. 

de unge, formentlig vække positiv opmærksomhed og interesse, fordi det netop gendriver for-

ventede konnotationer, som hører Forsvarets fortidige brand image til (bilag 4).  

Meget tyder da også på at sådanne virkelighedsnære dokumentarer, reality serier og nyhedsud-

seendelser vil falde i de unges interesse, da lignende, så som DR’s og TV2’s programmer TV-

AVISEN, STATION 2 POLITIRAPPORTEN, Retshjælpen og I SKATTELY, ifølge statistikker 

udgør nogle af ugens mest sete programmer med flest seertal (bilag 9).  

Brugen af de eksterne medier og nyhedskanaler TV2, DR1, DR2 og DR3 formodes også, på 

baggrund af allerede nævnte grunde og fordi at de har virket frem til nu (bilag 3, 6 & 8), at have den 

ønskede effekt. Samtidig er fordelen ved brug af disse kanaler, at Forsvaret kan ramme flest mulige 

unge med deres budskaber, fordi de kun kræver TV-grundpakken (http://yousee.dk/Tv/TV-

Pakker_og_kana-ler.aspx?cid=banner_YC_uge9-14_930x180), og derfor formodes at være tilgæn-

gelige for de fleste.    

 

Det digitalbaserede medarbejdersamtalesystem GODIALOG MUS vurderes også at have den 

ønskede effekt, og under alle omstændigheder gavne mere end Forsvarets nuværende. Dette skyldes 

bl.a., at det udover allerede nævnte fordele og uden ekstra omkostninger, tillader et uendeligt antal 

af årlige medarbejdersamtaler (bilag 10), hvilket fremmer opfyldelsen af individuelle og fælles 

målsætninger, og derfor også Forsvarets virksomhedsmål.  Da systemet desuden kun forudsætter en 

1-års binding, i form af et engangsbeløb på 219 kroner pr. bruger, kan det hurtigt afskaffes uden 

noget større tab, såfremt det ikke lever op til forventningerne. Forsvaret kan dog vælge at teste 

systemet før det implementeres i hele virksomheden, ved fx at indføre det på forsøgsbasis i en eller 

flere afdelinger i et år. 

 

Ligeledes kan Forsvarets Personeltjeneste hurtigt pre-teste ideen om afholdelse af medarbejder-

arrangementer, ved fx at rådspørge sig hos medarbejderne eller se på antallet af tilmeldinger. Da 

deltagelsen i samme er selvbetalt, har Forsvaret alt at vinde ved at forsøge sig med disse, fordi det 

som minimum og jvf. værdisættet signalerer omtanke for deres medarbejdere.  

 

De anbefalede reklamer formodes også at have en effekt, da de som nævnt vækker mindst irritation, 

er opmærksomhedsskabende, relevante, inspirerende, underholdende, stimulerende og hovedsage-

ligt kan fravælges. Reklamer, som lever op til disse kriterier, er nemlig ifølge Mindshares nyeste 

http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kana-ler.aspx?cid=banner_YC_uge9-14_930x180
http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kana-ler.aspx?cid=banner_YC_uge9-14_930x180
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reklameundersøgelse velkomne hos forbrugerne (http://issuu.com/lonejensen/docs/reklame-

analysen_2011-seminar_31052011 & bilag 5). Andre reklametyper, som fx Hjemmeværnets Tv-

reklamer, er netop også blevet fravalgt, fordi de ikke lever nær så meget op til disse kriterier som de 

foreslåede.  

Ifølge Mindshares data, er især kombinationen af WOM og øvrige reklamer hensigtsmæssig, da 

næsten hver anden forbruger lader oplevede reklamer udgøre et samtaleemne når de kommunikerer 

med familie og venner. Ifølge FVR’s kommunikationsansvarlige, er buzz da også uden tvivl det 

bedste og vigtigste middel til at opnå hurtig budskabsspredning og omtale. Hun finder samtidig stort 

potentiale i brugen af autentisk hype og viral markedsføring pga. de mange nævnte fordele ved 

samme (bilag 4). 

Endvidere skønnes de anbefalede plakatreklamer og advergame at have en effekt, fordi de vækker 

mindst irritation og kan tilføre brandet noget nyt (bilag 4). Ganske vidst er plakatreklamer ikke nær 

så opmærksomhedsskabende som andre reklameformer, men elementer af diskrethed vil i dette 

tilfælde kun udgøre en fordel, da Forsvaret jvf. de formulerede værdier og core brand values ikke 

skal brande sig som en irriterende, desperat og opmærksomhedskrævende virksomhed. Det 

anbefalede ”Hvem vil være millionær” spil forventes umiddelbart at falde i god jord hos mål-

gruppen, da det i overensstemmelse med Mindshares data om spil på nettet, både er stimulerende, 

underholdende, relevant og inspirerende, og ovenikøbet kan fravælges. Dertil kan det ifølge FVR’s 

kommunikationsansvarlige differentiere Forsvaret og overraske målgruppen, fordi de ikke forventer 

afsenders lancering af et sådant spil (bilag 4). Advergamet forventes derfor at overraske positivt og 

tilføre brandet værdi.  

 

Når det endelige kommunikations- og reklamemateriale er udarbejdet, kan den skønnede virkning 

af samme testes, i form af fx egne fokusgruppeundersøgelser, der benytter sig projektive teknikker. 

Denne undersøgelsesteknik egner sig nemlig bedst til pre-testing af kognitive, affektive og konative 

kommunikationsideer (Pelsmacker, 2010; s. 311-312). 

Dertil kan der, i henhold til både løbende forbedringer af implementerede tiltag og udarbejdelsen af 

fremtidige tiltag overfor de behandlede målgrupper, hentes inspiration til samme gennem egne 

præferenceundersøgelser på internettet. Sådanne undersøgelser kan fx foretages via intranettet og 

hjemmesiden vha. gratis online undersøgelsesværktøjer, som udbydes af rådgivende B2B-

virksomheder (http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html). Undersøgelser som disse kunne bl.a. 

udgøre et supplement til den anbefalede digitale ”ris og ros” e-postkasse på hjemmesiden.  

http://issuu.com/lonejensen/docs/reklame-analysen_2011-seminar_31052011
http://issuu.com/lonejensen/docs/reklame-analysen_2011-seminar_31052011
http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html
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6.6.2.  Post-testing 

I forlængelse af det foregående, vil anbefalinger for post-testing af implementerede kommunika-

tions- og reklametiltag blive behandlet her, da det kan bruges til at vurdere hvorvidt sådanne tiltag 

skal udgøre en del af den korte eller langsigtede markedskommunikative løsning (Pelsmacker, 

2010; s. 312, 321). 

 

På samme måde som med præferenceundersøgelserne, kan Forsvaret gøre brug af gratis online-

værktøjer (http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html) til bl.a. at foretage egne onlinebaserede 

tilfredsheds- og adfærdsundersøgelser, som afdækker de implementerede tiltags egentlige virkning. 

I sammenhæng med dette, kan målgruppernes interesse for bl.a. intranettet og hjemmesiden 

afdækkes vha. gratis analyseværktøjer, som fx Google Analytics (http://www.google.dk/intl/da/ana-

lytics/), der bl.a. bruges til at måle trafikken, antallet af klik og varigheden af besøg på disse 

medieplatforme. 

Sådanne data kan både bruges til at afdække eventuelle nye markedskommunikative problem-

stillinger, som der må findes en løsning på, eller til at vurdere, om de implementerede tiltag skal 

justeres yderligere eller elimineres. Anbefalingen om at Forsvaret foretager egne hyppige markeds-

undersøgelser og analyser udgør derfor også et løsningsforslag, som skal understøtte processen mod 

langsigtet markedskommunikativ succes. 

 

Selvom egne undersøgelser ikke formodes at være ligeså valide og reliable som undersøgelser der 

er foretaget af professionelle analyseinstitutter, kan de stadig bruges som indikator, også i henhold 

til bestemmelsen af, hvorvidt der skal investeres i mere professionelle analyser. Dermed vil 

Forsvaret også kunne gøre sig en masse besparelser på de mange løbende undersøgelser, som 

Epinion i øjeblikket foretager på vegne af virksomheden (bilag 4 & 10). Det vil med andre ord 

underbygge forestillingen om et økonomisk ansvarligt og mindfull Forsvar, når det gælder 

virksomhedens anvendelse af skatteborgernes penge.    

 

 

 

 

 

http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html
http://www.google.dk/intl/da/ana-lytics/
http://www.google.dk/intl/da/ana-lytics/
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7. Konklusion 

Denne kandidatafhandling har taget afsæt i fagemnet IMC: integreret markedskommunikation, og 

benyttet Forsvaret som casestudie til at påvise vigtigheden af IMC for virksomheders opnåelse af 

markedskommunikativ succes. Opgavebesvarelsen har derfor besvaret følgende problemformu-

lering:   

”Med udgangspunkt i IMC, hvilken promoveringsstrategi kan sikre, at Forsvaret får succes med 

deres markedskommunikation i Danmark, og dermed opfylder virksomhedens markedskommuni-

kative mål?” 

 

Promoveringsstrategien blev udarbejdet med afsæt i en problemidentificerende og løsningsorien-

teret SWOT-analyse af Forsvarets nuværende markedskommunikative situation.  

Mens den problemidentificerede del af analysen i hovedtræk indikerede, at Forsvarets nuværende 

markedskommunikative situation bærer præg af utilstrækkeligt integreret og målrettet markeds-

kommunikation, til hinder for Forsvarets opnåelse af markedskommunikativ succes, biddrog den 

løsningsorienterede del af analysen med potentielle løsningsforlag til de identificerede problemer. 

  

De udarbejdede løsningforslag stod i relation til bl.a. AIDA-målene, samt nogle udvalgte primære 

og sekundære målgrupper. Mens de primære målgrupper blev defineret som unge mellem 15-25 år, 

blev Forsvarets medarbejdere defineret som promoveringsstrategiens sekundære målgrupper. Mål- 

og målgruppevalget udgjorde i sig selv en delløsning på Forsvarets aktuelle markedskommunikative 

udfordringer, samt en delløsning for hvorledes Forsvaret opnår markedskommunikativ succes nu og 

på sigt.  

 

De interne tiltag, som var målrettet Forsvarets medarbejdere, tog ligesom de eksterne tiltag, som var 

målrettet unge individer, afsæt i nogle indledende anbefalinger. Disse skulle udgøre grundlaget for 

en målrettet og integreret markedskommunikation, som bevirker opfyldelsen af de definerede kom-

munikationsmål og opretholdelsen af Forsvarets markedskommunikative succes på sigt. De 

indledende anbefalinger beroede bl.a. på en skærpet kontrolførelse over Forsvaret, og en forhånds-

godkendelse af samtlige af virksomhedens udarbejdede strategier og handlingsplaner. Derudover 

tilrådede de en redefinering af Forsvarets værdier og core brand values, samt en prioritering af den 

interne kommunikation til fordel for den eksterne. Og endelig gik anbefalingerne på, at markeds-
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kommunikationen skulle tage forbehold for Forsvarets dynamiske omgivelser, og at der skulle 

udarbejdes nogle nye principper for god kommunikation.  

 

Tiltagene var baseret på et udvidet og omkostningseffektivt kommunikations mix, som var 

sammensat af push og pull, samt analoge og digitale reklameformer. Dette valg af kommuni-

kationselementer bevirkede også et udvidet valg af kanaler og medier, som var integreret med bl.a. 

virksomhedens redefinerede værdier og core brand values, og afstemt med målgruppernes demo-

grafi og psykografi. For at sikre den bedst tænkelige budskabsoverbevisning som muligt, blev det 

endvidere besluttet, at tiltagene skulle spille på virkemidlerne logos, pathos og ethos.  

Strategien inkluderede også konkrete anbefalinger til, hvorledes ansvaret for implementering af de 

frembragte forslag kunne fordeles internt i virksomheden. Endelig, inkluderede den en vurdering af 

de udarbejdede tiltags virkning, samt forslag til, hvorledes bl.a. effekten af det endelige materiale 

relateret til de udarbejdede tiltag kan pre-testes yderligere og post-testes. 

 

Samtlige markedskommunikative anbefalinger havde til formål at sikre opfyldelsen af de definerede 

kommunikationsmål, hvilket i sidste ende skulle bevirke kort- og langsigtet markedskommunikativ 

succes. Derfor søgte strategien i hovedtræk at biddrage med nogle kort- og langsigtede 

omkostningseffektive løsninger, som tog særlig højde for nuværende og potentielt opdukkende 

interne og eksterne barrierer. 
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8. Vurdering 

På trods af, at afhandlingen har søgt at give en fyldestgørende besvarelse af opgavens problem-

formulering, kan de udarbejdede løsningsforslag ikke anses som en skudsikker opskrift på hvor-

ledes Forsvaret opnår succes med deres markedskommunikation. Uanset hvor mange teorier, under-

søgelser og analyser tiltagene bygger på, vil der nemlig altid eksistere en risiko for, at de i sidste 

ende ikke virker som tiltænkt (Arvidsson, 2003).  

Da tiltagene bygger på en analyse, som kun tager forbehold for de vigtigste problemområder i 

henhold til Forsvarets markedskommunikative situation, og den i øvrigt kunne se anderledes ud, 

hvis den blev foretaget i dag, kan der sættes spørgsmålstegn ved promoveringsstrategiens gyldighed 

ved dags dato. Dette er til trods for, at den bl.a. bygger på procesdata, og har taget højde for 

Forsvarets dynamiske omgivelser, samt har været centreret om både kort- og langsigtede løsninger.  

Selvom besvarelsen desuden bygger på et teoretisk og empirisk fundament, som synes at fore-

komme mest hensigtsmæssigt og relevant for opgavens formål, havde besvarelsen muligvis været 

en anden, hvis den byggede på et andet teori- og empirivalg.  

 

Eftersom promoveringsstrategien endvidere kun har været centreret om Forsvarets vigtigste 

primære og sekundære nationale målgrupper, kan løsningsforslag, som er målrettet disse, ikke alene 

garantere Forsvaret en fordelagtig markedskommunikativ situation nu og på sigt. Dette er til trods 

for, at målgruppevalget netop havde til hensigt at sikre opnåelsen af samme. Forudsætningen for at 

Forsvaret kan opnå fuld succes med deres markedskommunikation er nemlig, at de udover at 

integrere den, målretter den til samtlige eksisterende målgrupper i både det interne og eksterne 

miljø (Pelsmacker, 2010; s. 9-17). Ganske vidst kan de udarbejdede løsningsforslag sikre Forsvarets 

kort- og langsigtet markedskommunikativ succes i henhold til de udvalgte målgrupper, samt 

medvirke til at påvirke de resterende målgrupper positivt, gennem bl.a. WOM, men der skal 

antageligt flere målrettede midler i brug, før Forsvaret kan vinde de resterende målgrupper for sig 

(Pelsmacker, 2010; s. 30, 73-75).  

 

Herudover begrænser promoveringsstrategien sig til blot at omhandle et sæt løsningsforslag ud af 

værktøjskassens mange mulige (bilag 8), og har primært haft fokus på anbefalinger, som fore-

kommer mest sandsynlige for Forsvaret at implementere. Derfor udgør de frembragte løsnings-

forslag ikke den eneste opskrift på vejen mod målopfyldelse, men blot et bud på, hvorledes 

definerede kommunikationsmål iht. de udvalgte målgrupper kan nås med udgangspunkt i IMC. 
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Netop af denne grund udsprang anbefalingerne om, at Forsvaret kan foretage egne undersøgelser, 

som inspirerer til udarbejdelsen af nye eller supplerende tiltag, eller bevirker en forbedring af de 

implementerede. Såfremt Forsvaret havde haft en marketingsafdeling, ville det også have været 

relevant at se nærmere på bl.a. muligheden i brugen af de fire C’er (bilag 8), som et led i integra-

tionen og forbedringen af virksomhedens markedskommunikation på sigt. Herved ville Forsvaret 

nemlig til hver en tid være nødsaget til at tænke målgruppernes holdninger og synspunkter ind i alt 

hvad de kommunikerer og foretager sig.    

 

De estimerede omkostninger forbundet med implementering af tiltagene kan heller ikke forudsiges 

med sikkerhed eller fastlægges med præcision, hvorfor det anslåede budget blot udgør et mere 

realistisk bud, som Forsvaret kunne planlægge efter. Hvorvidt kommunikationsbudgettet rent 

faktisk vil blive overholdt, afhænger bl.a. af karakteren af det endelige materiale forbundet med 

mange af tiltagene, samt Forsvarets humane ressourcer.  

 

Siden udarbejdelsen af denne promoveringsstrategi og Nicolai Wammens tiltrædelse som ny 

forsvarsminister i august 2013, har Forsvaret desuden ikke været udsat for meget negativ 

medieomtale, andet end iht. underbetaling af polske søfolk, som biddrog til fjernelsen af kemiske 

våben i Syrien (https://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-01-13-syrien-aktion-anklages-social-dum-

ping-til-s%C3%B8s). Dette indikerer, at analysen af Forsvarets markedskommunikative situation, 

som blev udarbejdet mens Forsvaret endnu var i en politisk overgangsfase, og det endnu var uvist 

hvorvidt og i hvor høj grad ministerrokaden ville medføre strukturelle og kulturelle ændringer, 

formentlig ville belyse nogle andre problemstillinger, såfremt den blev udarbejdet i dag. Det 

betyder, at denne opgaves tiltag muligvis ikke længere er aktuelle for løsningen af Forsvarets 

nuværende markedskommunikative udfordringer. Af denne grund fremgik anbefalinger om en 

hyppigere iværksættelse af markedskommunikative undersøgelser, som Forsvaret kan tilrettelægge 

deres kommunikation efter.  

Den 18. december 2013 publicerede FKO endvidere en ny og fælles kommunikationsstrategi for 

virksomheden for år 2014-2017 (http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Ny-

kommunikationsstrategiforForsvaret.aspx), hvilket tyder på, at Forsvaret i løbet af de sidste 6 

måneder har indset behovet for redefinering af deres hidtidige markedskommunikative praksis. 

FKO har dog endnu ikke udarbejdet konkrete handlingsplaner for deres nye fælles strategi, hvilket 

betyder, at der også vil eksistere en risiko for, at deres nye kommunikationstiltag vil være forældet 

http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Ny-kommunikationsstrategiforForsvaret.aspx
http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Ny-kommunikationsstrategiforForsvaret.aspx
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den dag de bliver implementeret. Dette skyldes, at virksomhedens markedskommunikative situation 

kan have ændret sig frem til da. Til trods for det, kan der som følge af FKO’s iværksættelse af en ny 

kommunikationsstrategi, sættes spørgsmålstegn ved nogle af opgavens kritikpunkter ved dags dato. 
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9. Perspektivering 

Eftersom det forekommer hensigtsmæssigt at blotlægge opgavebesvarelsens gyldighed for dags 

dato, er det relevant at afdække hvorvidt og i hvor høj grad Forsvarets markedskommunikative 

situation og praksis har ændret sig siden afhandlingens påbegyndelse og slutfase. Derfor perspek-

tiveres opgavebesvarelsen til Forsvarets nuværende virkelighed.  

 

Ser man udelukkende på mediebilledet, er Forsvaret med kun få undtagelser sluppet for kritik siden 

Nicolai Wammens tiltrædelse som ny Forsvarsminister i august 2013. Og i de få tilfælde hvor det 

modsatte har gjort sig gældende, er det lykkes Wammen at gendrive kritikken eller forhindre 

sagerne i at eskalere (bilag 3). Omverdenen formodes derfor ikke at være blevet farvet af ligeså 

mange negative budskaber om Forsvaret som tidligere, hvorfor corporate kultur, identitet og image 

antageligt er blevet styrket.    

Endvidere afviste han tidligere forsvarsminister Nick Hækkerups varsel om strukturelle ændringer, 

hvorfor FKO i sidste ende alligevel ikke blev underlagt Forsvarsministeriet. Dette formodes bl.a. at 

have genereret stabilitet og tryghed internt siden mødet med FKO’s kommunikationsansvarlige i 

september 2013, da hun netop gav udtryk for sin og kollegaernes bekymring for konsekvenserne 

ved samme (bilag 2). Tager man bl.a. udgangspunkt i dette, og mediernes nedtrappede formidling af 

interne problematikker siden den nye forsvarsministers tiltrædelse, er Forsvarets kultur, identitet og 

image også blevet styrket.  

Til trods for at der ikke forligger en nyere undersøgelse af Forsvarets omdømme, indikerer disse 

interne og eksterne markedskommunikative ændringer, at Nicolai Wammen har biddraget til 

styrkelsen af Forsvarets brand image hos medarbejderne og omverdenen frem til nu.       

 

Endvidere forekommer FKO’s nye kommunikationsstrategi interessant at se nærmere på 

(http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Documents/Kommunikationsstrategi%2017%2

0december%202013.pdf). Den ligger nemlig ikke kun til grund for samtalen om Forsvarets 

overordnede markedskommunikative overvejelser helt tilbage i september 2013, men baseres også 

på meget af den empiri som opgavebesvarelsen bygger på (bilag 2). Og dette bevirker et godt 

sammenligningsgrundlag. 

Til forskel fra opgavebesvarelsen, baserer FKO’s nye strategi sig udelukkende på Epinions 

omdømmeundersøgelse (bilag 2 & 6), hvorfor den ikke formodes at være mere reliabel. Dertil har 

den været undervejs siden foråret 2013, og mangler nu de sidste tre handlingsplaner for at blive 
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fuldendt. Som følge af dette, antages den heller ikke at være mere valid for Forsvarets nuværende 

markedskommunikative situation end opgavebesvarelsen. På trods af det, erstatter strategien den 

forældede kommunikationsstrategi fra år 2006 (bilag 6), hvilket i sig selv afspejler fremgang. 

Hvorvidt der er tale om tilfældigheder eller ej, er der ligheder mellem indholdet i FKO’s nye 

strategi og opgavebesvarelsen, som står i modstrid til nogle af FKO’s kommunikationsstrategiske 

overvejelser tilbage i september 2013 (bilag 2). Fx vil kommunikationen fremover tage 

udgangspunkt i og underbygge Forsvarets værdier, samt brande Forsvaret som en relevant, moderne 

og ressourcebevidst virksomhed.  Endvidere vil den have til formål at styrke offentlighedens 

kendskab til Forsvaret, og øge forståelsen for virksomhedens opgaver og resultater hos samme. I 

forlængelse heraf, vil den også søge at sikre en målrettet, aktiv, enkel og kompetent kommunikation 

med medarbejderne og omverdenen. Endvidere vil Forsvaret fremover prioritere kommunikationen 

med medarbejderne, og lade den interne kommunikation udgøre grundlaget for den eksterne. 

Forsvarets målgruppevalg: virksomhedens medarbejdere og offentligheden, udgør også en lighed, 

såfremt man definerer unge mellem 15-25 år som en del af offentligheden. Opgavebesvarelsen vil 

dog nærmere definere ”offentligheden” som et eksternt segment. Alt dette harmonerer i høj grad 

med bl.a. opgavebesvarelsens anbefalinger for fremme af en succesfuld markedskommunikation og 

position nu og på sigt.  

Til trods for lighederne mellem indholdet i FKO’s nye strategi og opgavebesvarelsen, er der dog 

også markante forskelle mellem samme. Forsvarets nye strategi har ikke fokus på nær så mange 

problemområder eller indsatsområder som opgavebesvarelsen, hvorfor den ikke formodes at løse 

samtlige af virksomhedens markedskommunikative problemer. Derudover ekspliciterer den ikke 

hvilke kommunikationsformer, medier og kanaler de vil benytte sig af, hvilket formentlig skyldes, 

at Forsvaret fortsat hyrer eksterne mediebureauer til at tage sig af dette. Og dette biddrager hverken 

til en koordineret planlægning af indsatsen, eller til en sundere økonomi, hvorfor Forsvarets 

kommunikative praksis allerede dér står i kontrast til og modarbejder indholdet i strategien. Ved 

første øjekast på strategien, gør man sig desuden overvejelser om, hvorvidt Forsvarets nye værdier 

blot er en påstand. Forsiden og billederne i selve indholdet fastholder nemlig den stereotype 

forestilling om Forsvaret, idet de primært afbilder mandlige kamptropper, våben, kampvogne, 

jægerfly, skibe mm. Endvidere kan der sættes spørgsmålstegn ved strategiens virkning overfor den 

”offentlige målgruppe”, da den i virkeligheden udgør et segment, som gør det svært at målrette 

indsatsen efter.    
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Dette indikerer, at Forsvaret enten ikke har fuldt fokus på IMC og målrettet kommunikation, eller 

ikke evner at implementere det fyldestgørende. Praksis hænger nemlig ikke sammen med Forsvarets 

udtrykte ønsker.    

 

Selvom Forsvarets brand image derfor muligvis er blevet styrket pga. den nye forsvarsministers 

indsats, kan det ikke antages at have ændret Forsvarets markedskommunikative situation i så høj 

grad, at opgavebesvarelsen forekommer irrelevant for Forsvarets nuværende virkelighed. Dette 

skyldes bl.a. de belyste indikationer på en forholdsvis uændret markedskommunikativ praksis. Til 

trods for det, udgør FKO’s anerkendelse af behovet for en ny kommunikationsstrategi stadig et 

skridt i den rigtige retning.   
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http://www.fmn.dk/videnom/Pages/Forsvarsforliget2013-2017.aspx 

http://www.fmn.dk/videnom/Pages/KommunikationspolitikforForsvarsministerietsomraade.aspx 

http://www.google.dk/intl/da/analytics/ 

http://www.icis.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Arbejdspapirer/Arbejdspapirer/AP2005_03_Etnisk_proletariat.pdf 

http://www.infomedia.dk/ 

http://www.information.dk/248285 

http://www.information.dk/telegram/473678 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/laeg-de-store-linjer-med-linjekommunikation 

http://www.ligestillingidanmark.dk/DynamicPages/Resultater_Enhed.aspx 

http://www.linkedin.com/company/forsvaret-rekruttering/products?trk=top_nav_products 

http://www.linkedin.com/groups?gid=54912&mostPopular=&trk=tyah 

http://www.mannaz.com/da/artikler/de-unge-deres-droemme-og-deres-arbejdsbegreb/ 

http://www.millwardbrown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Chart.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892678/ 

http://www.nextlevel-marketing.dk/kontakt.aspx 

http://www.offentlige-stillinger.dk/sites/cfml/civil/civilVis.cfm?plugin=1&nJobNo=215637 

http://www.propellos.dk/online-markedsfoering/online-spil.aspx 

http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html 

 

https://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-01-13-syrien-aktion-anklages-social-dumping-til-s%C3%B8s 

 

https://subsite.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/03-05-2006%2020.15.00/Dagsorden/03-05-

2006%2013.53.17/430D573DE769AC2FC125716300414EA7.htm 

 

 

Liste over kontaktpersoner og firmaer 

 

Aggie Hansen, Content Manager i Forsvarets Rekruttering. Tlf. direkte: 44 89 51 13. 

 

DMA Research, Sct. Clemens Torv 15. 8000 Århus C. Telefon: 87 32 77 77. 

http://www.fmn.dk/videnom/Pages/KommunikationspolitikforForsvarsministerietsomraade.aspx
http://www.google.dk/intl/da/analytics/
http://www.infomedia.dk/
http://www.information.dk/248285
http://www.information.dk/telegram/473678
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/laeg-de-store-linjer-med-linjekommunikation
http://www.linkedin.com/company/forsvaret-rekruttering/products?trk=top_nav_products
http://www.linkedin.com/groups?gid=54912&mostPopular=&trk=tyah
http://www.millwardbrown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892678/
http://www.propellos.dk/online-markedsfoering/online-spil.aspx
http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html
https://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-01-13-syrien-aktion-anklages-social-dumping-til-s%C3%B8s
https://subsite.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/03-05-2006%2020.15.00/Dagsorden/03-05-2006%2013.53.17/430D573DE769AC2FC125716300414EA7.htm
https://subsite.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/03-05-2006%2020.15.00/Dagsorden/03-05-2006%2013.53.17/430D573DE769AC2FC125716300414EA7.htm
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Fitness World, Lyongade 23-25, 2300 København S. Tlf. nummer.: 50 60 61 03.  

Hjemmeside: www.fitnessworld.dk 

 

Gitte Merete Colding, kommunikationsansvarlig i Forsvarets Rekruttering. Tlf.: 32 66 50 00 

Tlf. direkte: 44 89 51 12. Mobil: 32 66 52 58. 

Mail: fpt-rek102@mil.dk 

 

Helene Rasmussen, Forsvarsministeriets kommunikationsrådgiver. Telefon: 33 92 25 04.  

E-mail: hra@fmn.dk 

 

Michael Hjort, tidligere værnepligtig og kontinuerlig ansøger til Forsvarets uddannelser (har i 2013 

søgt ind på 3 af Forsvarets uddannelser, og været til optagelsesprøve 3 gange).  

Tlf. nr.: 41 62 70 78. 

 

Michael Strøm, Sergent i Forsvaret og international triatlet. Tlf. nr.: 50 84 91 78.  

 

Per Beck, ansvarlig for Forsvarets markedsanalyser hos Epinion. Tlf. direkte: 23 98 78 45. Mail: 

pb@epinion.dk 

 

Pernille Hebsgaard Rohdemeier, chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling. Telefon 

nummer: 45 67 45 67. Tlf. direkte: 45 67 34 30. Mobil: 21 35 51 45.  

E-mail: fko-chkom@mil.dk 

 

Peter Kim Laustsen, Forsvarsakademiets konsulent og direktør for Strategisk Institut. 

Arbejdstelefon nummer: 39 15 12 12. Mobil nummer: 21 77 50 88.  

Mail: ifs-11@fak.dk  

 

Suzie Rønn Thorsen, Forsvarskommandoens kommunikationsrådgiver. Tlf.: 45 67 45 67. Telefon 

nummer direkte: 45 67 34 33.  

E-mail: fko-kom103a@mil.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fitnessworld.dk/
mailto:fpt-rek102@mil.dk
mailto:hra@fmn.dk
mailto:pb@epinion.dk
mailto:fko-chkom@mil.dk
mailto:ifs-11@fak.dk
mailto:fko-kom103a@mil.dk
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Bilag 1: Begrebsdefinitioner 
 

Brand: egenskaber og andre attributter, som identificerer de goder eller serviceydelser der tilbydes 

af afsenderen af samme, og som differentierer sig fra konkurrenternes (Keller, 2003; 3-8). 

Brandbuilding: opbyggelsen og styrkelsen af et brand, gennem markedskommunikation og 

markedskommunikative værktøjer, som skaber dyb og bred brandkendskab, og både opbygger og 

styrker brand image (Pelsmacker, 2010; s. 72-75, 557). 

Branding: brændemærkning af meningsfulde værdier i modtagers bevidsthed, og brug af brand 

elementer, som hjælper modtager til at kunne identificere brandet (Keller, 2003; s. 13).   

Brand element: attributer som fx logo, slogan, navn, symboler, design, mennesker, steder, 

abstrakte forestillinger mm., der er med til at kendetegne et produkt eller brand, og differentiere det 

fra konkurrenternes (Keller, 2003; 3) 

Brand image: et brands meningsgivende værdier i modtagers bevidsthed. Det kan fx bygge på 

virksomhedens produkter, brand personality og brand values, brandets historie, følelser mm. 

(Pelsmacker, 2010; s. 73).  

Brand value: betegnelse for de merværdier, som tilføjes et givent brand. Det er i dette tilfælde 

relateret til consumer brand equity, og defineres derfor som summen og styrken af følgende 

komponenter: opmærksomhed, performance og kvalitet, forestillinger og følelser om brandet, 

brand loyalitet og andre attributter (Pelsmacker, 2010; s. 64, 66-67).     

Buzz: budskabsspredning gennem mund til mund metoden.  Almindelige menneskers 

videreformidling af budskaber til deres sociale netværk. Dette sker på basis af princippet om, at 

”give folk noget at tale om” (Pelsmacker, 2010; s. 31-32, 355-56, 616-17). 

Consumer brand equity: er et koncept der bruges til at vurdere et brands værdi. Det er en 

betegnelse for målgruppens opmærksomhed på brandet, associationer forbundet med brandet, 

loyalitet overfor brandet, og opfattede kvalitet og brandposition mm. (Pelsmacker, 2010; s. 66-70).  

Core brand values: abstrakte associationer som karakteriserer et brand (Keller, 2003; 45). 

Corporate identitet: omverdens opfattelse og syn på virksomhedens identitet ud fra dennes 

observerbare kommunikation udadtil. Denne bliver påvirket af image (Hatch & Schultz, 1997; 357-

358). 

Corporate image: måden organisationens ledere ønsker at omverden ser på virksomheden (Hatch 

& Schultz, 1997; 358-359). 

Corporate kultur: omverdens opfattelse af kulturelle artefakter, som samlet skaber det image, der 

skal fortolkes af andre (Hatch & Schultz, 1997; s 360).  
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Covert marketing: er defineret ved, at en virksomheds marketingsaktiviteter er udformet således, 

at forbrugerne føler sig overbevist om, at de ikke iværksat af virksomheden selv. Stealth og buzz 

marketing, samt brand placement (eller product placement) udgør forskellige typer af covert 

marketing (Pelsmacker, 2010; s. 616-617).  

Denotation: Et tegns neutrale betydning (Bartes, 1980 [1964]; 43-44). 

Ethos: Appel til egen troværdighed. Overbevisning igennem afsenders fremstilling af sig selv, som 

fx værende troværdig (Gabrielsen & Christiansen, 2009; 73, 82). Overbevisning gennem afsenders 

karakter, når budskaberne udformes således, at de gør afsender troværdig (Aristoteles, 1991; s. 34). 

Hype: kendte menneskers, fx sportsfolk, musikere, skuespilleres mm., videreformidling af et 

brands budskaber (Pelsmacker, 2010; s. 31-32).  

Identitet: organisationens medlemmers faktiske syn på virksomheden (Hatch & Schultz, 1997; 

357-358). 

Image: organisationens medlemmers opfattelse af virksomheden. Denne øver indflydelse på 

corporate identitet (Hatch & Schultz, 1997; 358-359). 

Imagebuilding: opbyggelse og styrkelse af et positivt omdømme (Pelsmacker, 2010; s. 75). 

IMC (integreret markedskommunikation): integrationen af samtlige instrumenter, som indgår i 

kommunikationsmixet. Koordineret, klar, konsekvent og konsistent kommunikation i alle dets 

aspekter, som tager udgangspunkt i forbrugerens perspektiv. Markedskommunikationen er først 

integreret helt, når alle markedskommunikative elementer skaber et entydigt image og brand, når 

elementerne er integreret på et funktionelt niveau, når marketingværktøjer og PR funktioner er 

koordineret, samt når markedskommunikationen og marketing PR er funktionelt integreret, således 

at de udgør ét og samme system, som sikrer entydige og konsistente budskaber i samtlige 

målgruppers bevidsthed (Pelsmacker, 2010; s. 2, 17-18, 35-36).  

Konnotation: Et tegns afledte betydning, som kan være af abstrakt symbolsk karakter (Bartes, 

1980 [1964]; 43-44). 

Kultur: organisationens medlemmers opfattelse af virksomhedens observerbare kommunikation 

udadtil om dens identitet (Hatch & Schultz, 1997; 359-360). 

Logos: Appel til forstanden. Overbevisning via rationelle argumenter og fakta (Gabrielsen & 

Christiansen, 2009; 73). Overbevisning gennem det sagte, når det sagte underbygges af argumenter 

og fakta, som demonstrerer sandheden eller det der synes sådan (Aristoteles, 1991; s. 34). 

Mindfullness: Indebærer: at besidde en kulturel viden om modtager, være sig sin modtager bevist, 

have omtanke for modtager, tilpasse sig modtager, at tage hensyn til modtager, at visse modtager 

opmærksomhed, at acceptere modtager, at møde modtager på hans præmisser (Ting-Toomey, 1999; 

16).  
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Pathos: Appel til lidenskab og følelser. Overbevisning igennem påvirkning af fx modtagers følelser 

(Gabrielsen & Christiansen, 2009; 73). Overbevisning gennem valg af ord, som påvirker modtager i 

retning af en følelsesmæssig affekt (Aristoteles, 1991; s. 34).   

Pull: budskaber som modtager eksponeres for når han selv opsøger trådløse netværk, domæner og 

hjemmesider (Pelsmacker, 2010; s. 579). Sociale værktøjer så som blogs, sociale netværk, 

microblogs, content communities mm. Mange til mange kommunikation. Dialog, deltagelse og 

deling af viden eller erfaringer. Pull skaber relevans og værdi for målgruppen (Andersen, 2011). 

Push: budskaber som videreformidles gennem andre kanaler og medier end internettet (Pelsmacker, 

2010; s. 579). Brug af medier som TV, print og OUTDOOR. Bruges til at gøre brandet spændende 

og relevant. Én til mange kommunikation (Andersen, 2011). 

Viral markedsføring: online budskabsspredning, hvorfor det også kaldes ”word of mouse”. Her 

stimuleres forbrugere indenfor målgruppen til at sprede promoverende budskaber om brandet til 

venner og bekendte gennem det digitale (Pelsmacker, 2010; s. 571-573). 

WOM: word-of-mouth og word-of-mouse.  Almindelige menneskers videreformidling af 

budskaber til deres sociale netværk, via mund til mund metoden eller den virale sfære. Dette sker på 

basis af princippet om, at ”give folk noget at tale om” (Pelsmacker, 2010; s. 31-32, 355-56, 616-17). 
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Bilag 2: Fortroligt.  
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Bilag 3: Observationsnotater 

 

Forskerens Fordomme 
Forud for observationsundersøgelsen, frembringes her nogle fordomme omkring Forsvarets 

marketing- og kommunikations mix, samt markedskommunikative adfærd. Dette skal sikre, at jeg 

som forsker ikke lader mig medrive af egne subjektive fortolkninger under selve undersøgelses-

forløbet. 

Fordom 1: Min forestilling om Forsvaret er, at de forskelsbehandler uddannelsesansøgere. Denne 

fordom afledes af min egen erfaring og en af mine udefra kommende venners mange erfaringer, 

samt udtalelser fra en af Forsvarets egne repræsentanter, som også udgør en af mine venner. Som 

24-årig fik jeg tilbudt en optagelsesprøve til Forsvarets Co pilot uddannelse, uden særlige 

anstrengelser, mens en af mine venner på 28 år, fik afslag på sin ansøgning for hele 3 uddannelser i 

hæren, selvom han er i langt bedre form og ønsker det mere end jeg. På trods af, at han har aftjent 

værnepligt og søger ind kontinuerligt, får han afslag på afslag. Han har søgt ind siden 27-års 

alderen, og giver den nu et sidste forsøg kort inden han fylder 29. Min anden ven på 27 år, som også 

er sergent og veteran i Forsvaret, og har været det siden starten af 20’erne, forklarer at man gerne 

vil farve ”lærlingene”, og derfor satser på yngre ansøgere.       

Fordom 2: Forsvaret er hierarkiske, gammeldags og lukkede om sig selv. De er hierarkiske pga. 

organisationens opbygning, men også fordi at medarbejderne rangordnes. Dertil er de gammeldags, 

fordi jeg konstant møder billedet af ældre mandlige repræsentanter for Forsvaret, når jeg hører om 

dem i TV, læser om dem i avisen mm. Endvidere er de lukkede om sig selv, fordi de ikke er særlig 

proaktive i deres kommunikation. Hver gang jeg hører om Forsvaret, er det pga. de eksterne 

mediers interesse for at viderebringe budskaber, som oftest har noget at gøre med ”hvad Forsvaret 

har gjort forkert”.   

Fordom 3: Forsvaret er et stort kulturelt kaos, og én stor legeplads for folk, som ønsker at lege 

soldater. Denne fordom afledes af, at jeg igennem de sidste mange år er blevet mødt af den ene 

skandalesag efter den anden om, hvorledes soldater og deres nærmeste ledere frasiger sig deres 

ansvar for at hjælpe deres allierede, eller løse de opgaver de er ansat til at løse. Dertil skyldes de 

beretninger fra tidligere veteraner, og mine samtaler med min ven fra Forsvaret, som bekræfter 

mine fordomme: at man søger ind i hæren, fordi man gerne vil gøre en forskel i verden, selvom man 

ved at der er stor sandsynlighed for at éns indsats ikke ændrer på noget. Og at det derfor mest af alt 

er for at udleve en drengedrøm.  

Fordom 4: Forsvaret byder på kammeratskab og udfordringer. Som den positive sjæl jeg er, ser jeg 

også forbi selve det kulturprægede kaos, og forestiller mig at der trods alt er et stærkt kammeratskab 

i Forsvaret, og at det er en udfordrende arbejdsplads. Dette skyldes, at jeg arbejdspladsen har mange 

ansatte, og at de vælger at blive der, men også fordi at optagelseskriterierne for deres uddannelser er 

rimelig hårde for en som jeg, der til trods for at være i stand til at løbe en halvmaraton, ville have 

svært ved at kunne klare mig igennem styrketræningsdelen. Med alle de efteruddannelser og kurser 
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de desuden tilbyder, forestiller jeg mig at der er rig mulighed for at arbejde sig op i hierarkiet og 

lære noget hele tiden.   

Fordom 5: Forsvaret er delvist relevant. De er relevante, som følge af at de holder mange danske 

borgere i arbejde, på trods af at det sker igennem mine skattekroner. Men når det kommer til de 

ressourcer der lægges i at føre krig, mener jeg, at de bruger for mange penge på materielanskaffel-

ser. Det er i orden at de gerne vil gøre en forskel ude i verden, men der er andre måder at gøre det 

på end at drage i krig. Jeg så hellere, at mine skattekroner blev brugt til at sikre Danmarks 

sikkerhed, og at politikerne sørgede for international lov og orden, frem for magtanvendelse i form 

af danske tropper. Her tænker jeg især på de mange danske familier, som skal leve med, at deres 

nærmeste går bort, pga. det som mange gange viser sig, ikke har gjort en forskel alligevel.     

 

Observationsundersøgelse af Forsvarets marketing mix, promotion mix 

og kommunikations mix, samt markedskommunikative adfærd 

Marketingsstrategi/Marketingmix: Produkter, pris, place og promotion  
Herunder kommunikations- og reklameformer, kommunikationsmix, kanaler, medier og 

budget (Pelsmacker m. fl., 2010; s. 3) 
 

Produkter: uddannelser som udfordrer fysisk og psykisk – en ”voksen legeplads” (Michael Strøm). Betaling 

under og efter uddannelse, mulighed for både udseendelse og arbejde i Danmark – eller begge dele. Bran-

ding af Forsvarets uddannelser har bevirket voksende ansøgerantal – heriblandt flere kvinder end tidligere. 

Veteranstøtte og støtte til hjemkomne soldater og deres familier (fmn.dk & forsvaret.dk), service i form af 

udsendelse af publikationer (egne utallige erfaringer). Attraktive uddannelsesmuligheder (synes jeg, som 

ansøger til flere af deres uddannelser). Internationale operationer, arbejdsstyrke. Nye uddannelser, som bl.a. 

kræver en bachelorgrad (http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/forliget_og_officers-

uddannelserne.aspx). Udbud af praktikpladser og kandidatafhandlingskontrakter (http://forsvaret.dk/FAK/-

Om/praktik-og-specialer/Pages/default.aspx) 

 

Pris: kontraktansættelse, bl.a. udseendelse (risiko for invaliditet, personlig udvikling, oplevelser), være en 

del af Forsvarets kultur, identitet og image (Michael Strøm, forsvaret.dk). 

 

Place/distribution: Online og fysiske steder som fitnesscentre + WOM, i Danmark og i det internationale 

miljø (Fitness World, busstopsteder, metro, tog, TV-avisen, nyhedsmedierne, forsvarets hjemmesider 

(fmn.dk og forsvaret.dk) 

 

Promotion: Reklamer i forbindelse med branding/-promovering af Forsvarets uddannelser, ellers ikke. 

Derudover PR i forbindelse med mediehåndtering og nøgleinteressenter, samt analog og elektronisk kom-

munikation (internt og eksternt) i forbindelse med oplysning af medarbejdere og nationen om Forsvarets 

foretagender og virksomheden (fmn.dk og forsvaret.dk).  

 

Kommunikations- og Reklameformer (Pelsmacker m. fl., 2010; s. 579) 

 
Push: Plakatreklamer til promovering af Forsvaret som arbejds- og uddannelsessted, som bl.a. medlemmer 

af Fitnesskæderne Fitness World og Fitness DK blev eksponeret for i Fitnesscentrene. Dertil udsender 

Forsvaret medarbejderblade, bl.a. ”Soldaternyt” og ”Forsvaret – til Forsvarets medarbejdere”. Nyheds-

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/forliget_og_officers-uddannelserne.aspx
http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/forliget_og_officers-uddannelserne.aspx
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medier, intern kommunikation. (Analoge reklameformer)  

 

Pull: Sociale medier (Linkedin, Facebook – men mangelfuld information, og ingen blogging eller dialog. 

Kun kontaktoplysninger, og henvisninger til Fmn.dk og Forsvaret.dk), websider med information og pub-

likationer – inkl. WOM i form af medarbejderudtalelser og rekruttanter. Nyhedsmedier. Intern kommuni-

kation – mail, telefonisk. Publikationer og nyhedsbreve (Digitale reklameformer) 

 

Kommunikationsmix: Kommunikationsinstrumenter, Kommunikative 

virkemidler, Kanaler, Medier, Budget (Pelsmacker, 2010; s. 4-7, 18) 
 

Kommunikationsinstrumenter:  

PR, intern og ekstern analog og digital kommunikation, indirekte PA (støtte til hjemvendte soldater og 

pårørende. Medvirkende til fredsbevarelse i verden. Dertil er miljøbevidsthed, forbedring af arbejdsmiljø og 

økonomisk ansvarlighed en del af Forsvarets dagsorden (fmn.dk og forsvaret.dk). Publikationer, medarbej-

derblade, webinformation, ledige jobs, nyheder mm – fyldestgørende informativ hjemmeside forsvaret.dk, 

men lidt uoverskuelig som førstegangsbesøgende.   

Forsvarsministeriets hjemmeside ej ligeså informativ, ingen side med overblik over fx publikationer. Som 

borger hører man mest om Forsvaret via medierne, gennem push.  

 

Kommunikative virkemidler: 

Ethos: online information om bl.a. virksomhedens værdisæt (fmn.dk & forsvaret.dk). Men diskrepans mel-

lem værdisæt og handlinger/-kommunikation? = ej åbne for dialog, diskrepans i interne udtalelser for om-

verden, dårlig intern kommunikation, Forsvarsministerens manglende overblik (bilag 3: observerede medie-

sager). Hurtig og god service i henhold til bestilling af forsvarets publikationer (egen erfaring).         

 

Pathos: Plakatreklamer til promovering af Forsvarets uddannelser (Fitness World, offentlig transport). 

Pathos i henhold til ekstern analog & digital web kommunikation: virksomhedens ”gode gerninger og mål”, 

kasernelukninger og medarbejderafskedigelser (bilag 3: observerede mediesager, fmn.dk, forsvaret.dk). 

Dertil brug af smilende medarbejdere som forside til deres publikationer. 

 

Logos: Plakatreklamer til promovering af Forsvarets uddannelser (Fitness World og offentlig transport). 

Fokus på informativ pull kommunikation (websider, nyhedsmedier). 

 

Kanaler: WOM – medarbejdere og rekruttanter får lov til at udtale sig til gavn for Forsvaret, Internettet, 

offentlige steder (fitness centre og busstopsteder)  

 

Medier: Landsdækkende og lokale nyhedsmedier, både analoge og digitale, radio-, TV- og web medier. 

 

Budget: Det virker ikke som at Forsvaret bruger mange penge på promovering, idet man selv skal opsøge 

information om dem. Man bliver ikke rigtig eksponeret for deres kommunikation, medmindre man besøger 

deres hjemmesider eller får information fra medierne. Pengene bruges tilsyneladende mest på 

plakatreklamer til promovering af deres uddannelser og medarbejderblade til intern kommunikation. Ingen 

TV-reklamer eller andre omkostningsfulde analoge reklameformer. 

 

Interne succeshistorier 

 
Triatleten Michael Strøm og vinder af Challenge Copenhagen 2011 i sin age group (reference: Michael 

Strøm) 
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Observerede mediesager og konkurrenter (Reference; Jeg selv) 

 
Fra nyhedsprogrammer og (politiske) debatprogrammer; 

”Deadline” på DR2, ”Godmorgen Danmark”, ”TV-avisen” på tv2, Dr1 og Dr2, samt  

”TV-reklamer” på TV3 

  
Hillary Clinton roser det danske forsvar, og den danske forsvarspolitik – støtte i Irak og Afghanistan. Godt 

forhold mellem Danmark og USA (Deadline, efteråret 2012). 

 

Duel mellem Nick hækkerup og officer, som modsiger hinanden (TV-avisen, foråret 2013). 

 

Sag om afghanske tolke: Nick Hækkerup har ikke styr på det der sker nede i Afghanistan, han vidste ikke at 

det danske Forsvar gjorde brug af lokale tolke. Desuden tøven mht. at yde hjælp og beskyttelse til de lokale 

afghanske tolke (TV-avisen og deadline, foråret 2013). 

 

Nyt Forsvarsforlig = reduceret forsvarsbudget = Lukning af kaserner, medarbejderafskedigelser. Forsvares 

medarbejdere er under pres i forhold til deres jobposition (TV-avisen, foråret 2013).     

 

Godmorgen Danmark, udseendelse den 26. juni. En soldat beretter om tolkesagen, og årsagerne bag. Han 

gør opmærksom på, at den interne kommunikation ikke er god, idet han flere gange har advaret om 

tilstanden nede i Afghanistan, men at hans opråb ikke er kommet længere op i systemet – hierarkisk 

opbygning? Han videregad derfor videoen om danske soldater nede i Afghanistan til nyhedsmedierne, da 

han så det som sin sidste mulighed for at blive hørt. 

 

Den 14/7: Forsvaret skal føre en offensiv forsvarspolitik – danske soldater skal bl.a. sendes til Somalia når 

de vender hjem fra Irak (Deadline). 

 

Den 26/7: Professor fortæller om Danmarks NATO omdømme og forsvarspolitik til gavn for USA, men 

ikke de andre stormagter i verden. Hvis Danmark fortsætter som kun USA’s bedste allierede frem for at 

samarbejde med andre stormagter, kan det få negative konsekvenser for Danmarks Image på sigt. 

Afslutningen på krigen i Afghanistan kan være den nye start for Danmark, hvis politikerne vælger at 

samarbejde med lokalsamfund rundt omkring i verden fremover (Deadline).   

 

Den 8. august: Ministerrokade. Ny Forsvarsminister: Nicolai Wammen, tidligere Europaminister. 

 

Den 21/8-3/9: Muligt angreb på Syrien. Den danske regering vælger ikke at følge i amerikanernes fodspor, 

men vælger i stedet at afvente FN’s konklusioner og anbefalinger. Dette er et godt tegn i henhold til 

Danmarks og Forsvarets imagebuilding for resten af verden.  

 

Den 2/9: dokumentar om danske krigsveteraner. Farver ikke et positivt billede af deres motiver for at rejse i 

krig. Skaber ikke sympati, men øger dog forståelsen. Dertil overrasker dokumentaren, fordi den skildrer 

problematikker, frem for at belyse solskinshistorier.    

 

Den 28/9: Konkurrenten Hjemmeværnet forsøger sig med TV reklamer på TV3 til at gøre opmærksomme 

på sig selv og tiltrække flere frivillige (set på TV3, sendetid om aftenen, dyrt). 

 

Den 11/10: Forsvarets Veterancenter gør ifølge en gammel veteran ikke nok for deres veteraner.  

 

Den 14/1: ny sag om Forsvarets behandling af samarbejdspartnere. Forsvarets anklages for social dumping i 

forbindelse med underbetaling af polske søfolk, som bistår med opgaveløsningen om fjernelse af kemiske 

våben i Syrien (Aftennyhederne på TV 2). Nicolai Wammen gendriver kritikken ved at lægge fokus på 
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Forsvarets kamp for at sikre, at de udsendte overhovedet er omfattet af dansk lovgivning. Han slutter bl.a. 

med at fortælle, at det netop derfor er lykkes dem at få overtalt FN til at give grønt lys for, at fragtskibet skal 

bære det danske flag.   

 
Forsvarsministeriets og dets underliggende myndigheders markedskommunika-

tive adfærd (Pelsmacker, 2010; s. 25). 

 

Herunder behandling af henvendelser 

(Jeg selv og Michael Hjort, ansøger og rekruttant til tre af Forsvarets udd.) 

 
Forsøg på dialog og åbenhed: 

Første Forsøg: Forsvarsakademiet giver en velbegrundet årsag til afslag på min anmodning om et samarbej-

de – de beskæftiger sig ikke med afhandlingens fagområde. Andet forsøg: Flink pressemedarbejder som 

giver mig kommunikationschefens e-mail, men afvisende kommunikationschef, som beder mig om at 

afvente publiceringen af Forsvarets kommunikationsstrategi. Tredje forsøg: Rar og hjælpsom pressechef, 

som beder mig om at sende min interviewguide + formålsbeskrivelse til ham, således at han kan videresen-

de den til de rette medarbejdere med fyldestgørende kendskab til området. Jeg hører intet fra ham.. Fjerde 

forsøg: Jeg sender min ansøgning, samt interviewguide og formålsbeskrivelse til Forsvarsministeriet, som 

vælger at videresende min forespørgsel til Forsvarskommandoen. Derefter får jeg afslag fra kommunika-

tionsafdelingens kommunikationsrådgiver… Syvende forsøg: Det lykkedes at få en aftale i hus efter en god 

portion ihærdighed. 

Min opfattelse: intet ønske om dialog, men god indbyrdes dialog mellem de kommunikationsansvarlige? 

(bilag 7). Dertil lang svarrespons fra kommunikationsrådgiver Helene Rasmussen, efter at vi rent faktisk har 

indgået en aftale om at jeg inviteret til en snak om Forsvarets overordnede kommunikative overvejelser. Jeg 

må selv ”rykke” hende for at frembringe en dato 3 uger efter at hun fortæller mig at hun vil se på det snarest 

muligt.  

 

Behandling af ansøgere til Forsvarets uddannelser 

Lang svarrespons til uddannelsesansøgere og misvisende kommunikation mht. ansøgeroptag til Forsvarets 

uddannelser. Forsvaret lader ansøgere komme til optagelsesprøve, hvorefter de giver en melding om 

nedlæggelse af de tilbudte uddannelser. Dertil er der lang svarrespons på uddannelsesoptag. Brev om 

modtagelse af ansøgning sendes sammen med brev om afslag. Ansøger får af vide telefonisk af Forsvarets 

Rekruttering at man optagelseskriterierne er andre end dem han ellers fik kommunikeret på Forsvarets 

hjemmeside. Ansøger får af vide at han som 28-årig er dårligt stillet mht. at blive optaget på forsvaret 

uddannelser, til trods for at aldersgrænsen er 32. Ansøger får afslag til trods for bestået optagelsesprøve. 

Michael Hjort søger kort tid efter ind i Hjemmeværnet, fordi at han opdager, at de tilbyder nogenlunde 

samme karrieremuligheder som Forsvaret, og ikke er nær så hårde i rekrutteringen af nye uddannelsesansø-

gere og medarbejdere (Reference: Michael Hjort. Tlf. nr. 41627078, og forsvaret.dk). 

 

 

Kilder for observationsnotater: 
Chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling: Pernille Hebsgaard Rohdemeier. Tlf.: +45 4567 4567. Tlf. 

direkte: +45 4567 3430. Mobil: +45 2135 5145. E-mail: fko-chkom@mil.dk (bilag 7) 

 

Fitness World, Lyongade 23-25, 2300 København S. Tlf nr.: 50 60 61 03. Hjemmeside: www.fitnessworld.dk 

 

Forsvarsakademiets konsulent og direktør for Strategisk Institut: Peter Kim Laustsen. Arbejdsnummer: 39 15 12 12. 

Mobil nr.: 21 77 50 88. Mail: ifs-11@fak.dk (bilag 7) 

 

mailto:fko-chkom@mil.dk
http://www.fitnessworld.dk/
mailto:ifs-11@fak.dk
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Forsvarskommandoens kommunikationsrådgiver: Suzie Rønn Thorsen. Tlf.: +45 4567 4567. Tlf. direkte: +45 4567 

3433. E-mail: fko-kom103a@mil.dk (bilag 7) 

 

Forsvarsministeriets kommunikationsrådgiver: Helene Rasmussen. Telefon: +45 3392 2504. E-mail: hra@fmn.dk  

 

http://forsvaret.dk/FAK/Om/praktik-og-specialer/Pages/default.aspx 

 

http://go.tv2.dk/ 

 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-70646443:live-følg-rokaden-minut-for-minut.html 

 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/forliget_og_officersuddannelserne.aspx 

 

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-323 

 

http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/tvaindslag.htm 

 

Michael Hjort, tidligere værnepligtig og ansøger til Forsvarets uddannelser, og nuværende ihærdig ansøger til 3 af 

Forsvarets uddannelser. Tlf. nr.: 41 62 70 78. 

 

Michael Strøm, Sergent i Forsvaret og nyopdukken international Triatlet fra år 2011. Tlf. nr.:   50849178. Hjemmeside:  

 

Offentlige steder i Hovedstaden: busstopsteder, metro, S-tog stationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fko-kom103a@mil.dk
mailto:hra@fmn.dk
http://forsvaret.dk/FAK/Om/praktik-og-specialer/Pages/default.aspx
http://go.tv2.dk/
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-70646443:live-følg-rokaden-minut-for-minut.html
http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/forliget_og_officersuddannelserne.aspx
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-323
http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/tvaindslag.htm
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Bilag 4: Fortroligt.  
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Bilag 5: Vurdering af empiriens validitet og reliabilitet 
Herunder kildekritik, mulige fejlkilder og fejlfortolkninger ved samtlige undersøgel-

sesforløb og bearbejdning af data 

 

Egne observationsundersøgelser 

Forud for undersøgelsen blev egne fordomme nedskrevet, således at forskeren undgik at lade sig 

medrive af egne subjektive fortolkninger under selve undersøgelsesforløbet. Herved kunne obser-

vatøren forholde sig mere objektivt til undersøgelsesgenstanden, og dermed øge de indsamlede 

datas reliabilitet.   

Observationsnotaterne tog udgangspunkt i et struktureret skema (bilag 3), som var inddelt i 

relevante emner. Dette skulle sikre datas validitet. Skemaet blev udfyldt i tilfældig rækkefølge og 

med flere ugers varighed, for at sikre en fyldestgørende behandling af de nedskrevne emner i det 

strukturerede skema. Oplysningerne blev bl.a. indhentet via analoge, digitale og webmedieplat-

forme, samt gennem netværksrelationer og gennem feltarbejde på offentlige steder. 

Bevidstheden om risikoen for subjektive noteringer må antages at have påvirket resultaterne af 

undersøgelsen positivt, idet jeg under forløbet gentagne gange har afvist at nedskrive mine 

fordomme omkring det observerede, og dermed har undladt at bruge ladede ord. Dette er formentlig 

som følge af mine på forhånd nedskrevne fordomme. Dertil har jeg ved nedskrivning noteret 

samtlige kilder for observationerne, således at notaterne kan kontrolleres af andre som ønsker en 

bekræftelse på det nedskrevne. Dette skulle sikre datas reliabilitet.    

Endvidere har jeg kun inddraget de notater som underbygges af andre kilder og data i analysen af 

Forsvarets markedskommunikative situation. Herved sikrer jeg nemlig bedst muligt, at data hviler 

på en høj reliabiliet og validitet.     

 

 

Informantinterview med Forsvarets kommunikationschef 

Informantinterviewet har været relativt ustruktureret og åbent (bilag 3), da dette er mest hensigts-

mæssigt som indledende fase af hele undersøgelsesprojektet, og som følge af et interview med en 

person der har førstehåndskendskab til Forsvarets (markeds)kommunikation (Andersen, 2008; s. 

168).  

 

Forud for interviewet sendte jeg Suzie Thorsen, som er Forsvarskommandoens kommunikations-

chef, den udarbejdede interviewguide, så hun kunne forberede sig på emnerne og de tilhørende 

spørgsmål. Hun ringede dog personligt til mig, for at fortælle, at hun ikke kunne svare på alt pga. at 

nogle ting måtte holdes fortroligt. Der svarede jeg, at hun selvfølgelig bare skulle berøre de emner 

hun synes er relevante, og som hun er tryg ved at tale om. Vi aftale at interviewet skulle være helt 

frit og åbent, og at det skulle foregå på hendes præmisser. Dertil garanterede jeg hende, at 

interviewet vil blive holdt fortroligt. Herved forsøgte jeg at gøre hende tryg, og sikre hendes velvilje 

for at deltage. 
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Jeg var iklædt neutralt tøj, og havde et helt naturligt look, således at jeg mindst muligt påvirkede 

hende subjektivt med min fysiske fremtræden. Dertil var jeg smilende og imødekommende gennem 

hele interviewet, så jeg kunne sikre en god atmosfære.  

Da interviewet gik i gang, lagde jeg også ud med at garantere, at interviewet ville blive holdt 

fortroligt, ligesom hendes navn og person. Dette var for at sikre hendes fulde velvilje overfor min 

tilstedeværelse – da det jo er en uge siden jeg har talt med hende i telefon. Hun lagde derefter ud 

med at fortælle mig, at hun beklageligvis måtte afvise min anmodning om at optage interviewet til 

senere bearbejdning, fordi hendes egen chef ikke tillod det. I stedet sagde hun, at hun meget gerne 

ville snakke langsomt, så jeg kunne nå at notere hendes svar. Jeg forsøgte at skjule min skuffelse og 

smilede derfor, således at stemningen fortsat var behagelig og motiverede hende til at åbne op. Hun 

sagde efterfølgende, at hun ville sende mig sine egne noter, så jeg kunne supplere mine med hendes 

egne. Igen bad hun mig om at undlade enhver brug af citater i opgaven. Og hun bad mig samtidig 

om at tilsende hende min opgave, så snart den er færdig. 

Interviewet forløb rigtig godt, og varede ca. 1 time, selvom vi ikke nåede ind på alle emner. 

Kommunikationschefen havde på forhånd besluttet sig for at tale om nogle bestemte emner, hvorfor 

jeg bare lod hende snakke. Indimellem fik jeg dog spurgt uddybende ind til de emner, som hun selv 

berørte. Hun sluttede interviewet af med at fortælle mig, at jeg bare kunne kontakte hende, hvis jeg 

ville have flere oplysninger. Dog sagde hun igen, at hun desværre kun kunne snakke overordnet om 

tingene, da ledelsen endnu ikke har godkendt den nye strategi, og hun ikke må røbe for meget før 

Forsvaret publicerer deres strategier. 

På grund af nedskrivningen under samtalen, kan undersøgelsen være mindre valid og reliabel, end 

hvis det var foregået på båndoptager. Jeg fik ikke alle detaljerne med, og nedskrev kun i stikord, så 

jeg kunne få nedskrevet så meget som muligt. Da jeg gennemarbejdede mine noter og skrev dem 

ind på computer, nedskrev jeg også de detaljer jeg kunne huske. Og selvom jeg skrev det ned lige så 

snart jeg kom hjem, mens hukommelsen var helt klar, kan det tænkes, at jeg alligevel har husket 

forkert, og er kommet til at tænke tingene ind i en anden kontekst. Dog vil hendes supplerende noter 

blive brugt til at bekræfte eller afkræfte mine egne, samt supplere dem med yderligere data, således 

at den højest tænkelige validitet og reliabilitet sikres.   

 

 

Personligt interview med hovedansvarlig fra Forsvarets Rekruttering 

Jeg indledte mødet med at komme en halv time for tidligt, da IP (Gitte) per mail havde skrevet, at 

hun ville være klar allerede fra klokken 10 om formiddagen. Herved forsøgte jeg at udvise god skik 

– hvilket faldt i god jord, og viste sig at være særdeles heldigt, da vi derved havde et mødelokale til 

rådighed, før et af personalemedlemmerne skulle bruge det.  

Dertil brugte jeg lidt tid på at sætte IP ind i opgaven og emnet, og jeg understregede at jeg forud for 

dette interview, allerede havde været i kontakt med kommunikationsrådgiveren, og fortsat er det, 

således at hun kunne føle sig tryg omkring min tilstedeværelse. Derved forsøgte jeg også at 

opbygge en tillid til min person. Det viste sig at hun, muligvis på baggrund af dette, var positivt 

indstillet på at lade interviewet blive optaget på bånd.  

Under selve interviewet lod jeg IP snakke og styre samtalen, da hun på forhånd vidste hvilke 

spørgsmål jeg ønskede besvaret. Selvom hun ikke besvarede dem i samme kronologiske rækkefølge 
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som de fremgik, kom hun rundt om dem alle, og supplerede dertil spørgsmålene med anden relevant 

og interessant information. Jeg forsøgte ikke at afbryde, men når hun fremlagde ny information, 

kom jeg med indskudte spørgsmål, for at få uddybet hende svar. Og dette kom der noget godt ud af. 

IP viste sig at være utrolig snaksaglig, imødekommende og åben, og udviste overhovedet ingen 

gene ved at jeg også kom ind på ladede spørgsmål, som fx FVR’s økonomiske situation og Forsva-

rets problematikker i det hele taget. Tværtimod, virkede hun meget interesseret i hvad jeg havde at 

sige, og hun gav udtryk for, at min mening var spændende. Derfor har hun bl.a. også anmodet mig 

om at sende hende opgaven den dag den er færdigudarbejdet.  

Eftersom hun hjalp mig, og igennem hele interviewet forsynede mig med fyldestgørende 

information (mit indtryk var at hun virkelig gjorde en indsats for at komme omkring så godt som 

hun kunne), og samtidig havde fundet en masse relevante og fortrolige papirer frem som 

dokumentation og supplerende information, fandt jeg det også naturligt at frembringe nogle forslag, 

som muligvis kunne gavne hendes arbejde. Jeg gjorde hende bl.a. opmærksom på sergenten og 

triatleten Michael Strøm, som jeg havde snakket med samme morgen, således at hun kunne tage 

ham med i overvejelserne når de skal reklamere for deres uddannelser – det var hun meget glad for. 

Det viste sig at der var en god kemi imellem os, og at vi faktisk delte mange synspunkter omkring 

Forsvarets struktur, arbejde, måde at reklamere på mm., og havde nogle af de samme ideer mht. 

autentisk kommunikation og integrationen af samme.  

Interviewet varede i lidt over en time, og sluttede først da der virkelig ikke var mere information at 

komme efter. Det blev afsluttet på en positiv måde, som mest af alt gav mig indtrykket af, at jeg 

også løbende vil holde kontakten med Forsvarets Rekruttering.  

IP og jeg kom også ind på hvorfor jeg lige netop fandt Forsvaret interessant som casestudie, og det 

mundede ud i en mere personlig samtale efter selve interviewet. Hun endte derfor også med at 

vejlede mig i henhold til en fremtidig karriere mv., og udviste stor interesse for at hjælpe mig i 

henhold til mit projekt.  

I mine mange år som interviewer, kan jeg ikke udpege nævneværdige elementer, som skulle 

forværre validiteten og reliabiliteten ved de indsamlede data. Jeg forsøgte at holde mig neutral 

igennem interviewet, men kom i nogle tilfælde til at give min egen mening til kende, da hun også 

selv påpegede sin egen holdning til de relevante emner. Årsagen til at jeg også fremlagde mine egne 

var, at jeg anså det som menneskeligt, at give hende min gensidige holdning til tingene, således at 

magtforholdet og den personlige relation kom i balance. Ved at lade mine holdninger komme til 

udtryk, forsøgte jeg at skabe en tryghed omkring min person, og reducere hendes utilpashed ved at 

have frembragt sine egne. Dertil forsikrede jeg hende om, at interviewet ville blive holdt fortroligt 

mellem hende, min vejleder, censor, uddannelsesinstitution og mig selv, således at hun helt roligt 

kunne snakke ud fra leveren. IP virkede dog utrolig forberedt og cool med min tilstedeværelse, og 

på intet tidspunkt gav hun udtryk for at hun følte sig utilpas ved min person eller de spørgsmål jeg 

stillede hende. At interviewet blev optaget på bånd betyder også, at jeg ved brugen af data, til hver 

en tid kan eftertjekke det nedskrevne, og give læserne af denne opgave mulighed for samme. 

Optagelsen reducerer under alle omstændigheder mulige fejlnedskrivninger, og risikoen for 

fejlfortolkninger har jeg forsøgt at reducere ved netop at komme med uddybende spørgsmål, når 

end jeg har været i tvivl eller uvidende om det sagte. 
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Epinions omdømmemåling af Forsvarsministeriet område 

Epinion er et moderne analyseinstitut, som har mere end 10 års erfaring med omfattende politiske 

målinger, der tager udgangspunkt i både kvalitativ og kvantitativ forskning. Analyseinstituttet er 

kendt for sine faktabaserede konsulentydelser, og sin garanti for levering af undersøgelser af høj 

faglighed og kvalitet, hvilket skyldes at de har fokus på korrekt metodisk design og godt analyse-

mæssigt håndværk (http://www.epinion.dk/SitePages/Om-Os/profil.aspx). Derfor antages Epinion 

at udgøre en pålidelig kilde, som kan levere resultater af høj validitet og reliabilitet. Og det er netop 

derfor, at deres omdømmemåling af Forsvarsministeriets område vil blive taget i brug.  

 

Metodetriangulering ligger til grund for omdømmemålingen, som udgør en omfattende kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse af 7349 respondenter inden for Forsvarets målgruppe; befolkningen, 

medarbejdere, frivillige, pårørende og meningsdannere (http://www.fmn.dk/nyheder/Docu-

ments/Deskriptiv_rapport.pdf), samt kvalitative undersøgelser i form af 38 dybdegående interviews 

med medarbejdere og meningsdannere, og 2 fokusgruppeinterviews med befolkningsgrupper fra 

København og Århus (http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/hovedresultater_fra_kvalitative_-

interview.pdf).  

 

Ifølge Epinions egen vurdering af dataindsamlingen, ligger svarprocenterne for den kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse på niveau med undersøgelser for lignende organisationer, dvs. mellem 

40-70 %, og er derfor gået som forventet. Epinion konkluderer derfor, at undersøgelsen og datasæt-

tet repræsenterer målgruppens syn på Forsvarsministeriet og dets myndigheder. De vedlægger dog 

ingen nærmere vurdering af samtlige undersøgelsers validitet og reliabilitet, eller mulige fejlkilder 

ved undersøgelsesforløbet.  Dette kunne skyldes, at analyseinstituttet anser det som en selvfølge, at 

levere valide og reliable resultater. Da analyseinstituttet har taget afsæt i metodetriangulering, og 

derfor benyttet den kvantitative spørgeskemaundersøgelse til at verificere indholdet i de kvalitative 

undersøgelser, og lade de kvalitative undersøgelser hvile på et repræsentativt grundlag, kunne man 

også anfægte at undersøgelsen er valid, som følge af bekræftelse og afkræftelse af de kvalitative 

data.   

 

Til trods for dette, forekommer det hensigtsmæssigt kort at belyse de eventuelle fejlkilder, der måtte 

være ved alle undersøgelsesforløbene.    

Epinions dybdegående interviews har været af en times varighed, og er blevet foretaget face to face 

og telefonisk. Da personlige face-to-face interviews kan medvirke til at respondenten påvirkes 

subjektivt af interviewpersonen, og derfor øger risikoen for at svarene afviger fra respondentens 

sande meninger og holdninger, af fx frygt for at blive dømt at interviewpersonen, kan uærlige svar 

være forekommet under de personlige interviews. Det samme kan formodes at have været tilfældet 

med de telefoniske interviews. Samtidig kan bevidstheden om at interviewene er blevet optaget, 

som det må formodes at de har, eftersom der er langt større fejlkilder forbundet med at lade 

interviewpersonen huske svar af en times varighed som udenadslære, have påvirket respondenternes 

svar negativt. Det kunne nemlig antages, at de af frygt for at optagelserne vil dukke op i de forkerte 

hænder, har svaret mindre ærligt end hvis interviewene ikke var blevet optaget (Rasmusse m. fl., 
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2006; s. 99-105, 109-114) også selvom Epinion har givet garanti for at det foregår under fortrolige 

omstændigheder.  

For endvidere at sikre en valid brug af data i opgavebesvarelsen, vil jeg analysere og fortolke dem 

vha. referencer til respondenternes svar, samt være bevidst om, at samtlige fortolkninger skal 

underbygges med velovervejede argumenter og dokumentation, som følge af min subjektive ståsted 

som fortolker (Rasmussen mfl., 2006; s. 109-116).   

 

Endvidere kan der have været diverse fejlkilder forbundet med fokusgruppeinterviewene. Selvom 

de 2 grupper af 9 personer afspejler nøje udvalgte grupper, som repræsenterer den danske befolk-

ning, og som næsten er ligeligt fordelt på køn, kan deltagernes aldersspredning fra 25-78 år og 

forskelle i uddannelsestrin, have indvirket på deltagerne. Man kunne forestille sig, at yngre delta-

gere tog forbehold for de ældre af ren pli, og derfor lod disse føre diskussionen, eller at deltagere 

med et lavere uddannelsestrin lod de højtuddannede føre diskussionen pga. troen på at disse skulle 

være bedrevidende. Dog er der sikret balance i denne magtfordeling, da mange af de yngre del-

tagere faktisk står inde med en højere uddannelse end de ældre deltagere, hvorfor der egentlig ikke 

er tale om en rigtig fejlkilde i henhold til dette.  

I stedet kunne en generelt gældende fejlkilde ved fokusgruppeinterviews som disse være, at 

deltagerne lader sig påvirke af hinandens holdninger, og derfor ender med at svare entydigt, selvom 

de mener noget andet end det de rent faktisk svarer. Omvendt, kan der opstå uønsket uenighed, som 

ikke fører til diskussion, men til manglende lyst til at gennemføre det 2 timers lange interview 

(Rasmussen mfl., 2006; s. 105-109). Dog må det i dette tilfælde antages, at Epinion som et erfarent 

analyseinstitut, i så fald ville søge at samle et nyt hold af deltagere til at indgå i det samme 

interview. Endvidere, er der ligesom med de personlige interviews, risiko for at deltagerne undlader 

at svare ærligt, som følge af frygt for de medvirkendes reaktioner eller interviewpersonens 

optagelse af hele forløbet. Men også interviewpersonen kan have påvirket deltagerne og 

undersøgelsesforløbet (Rasmussen mfl., 2006; s. 105-109), selvom det må antages, at Epinions 

forskere tager deres forholdsregler i henhold til dette, da de ifølge analyseinstituttet har stor erfaring 

med at holde sig ”neutrale”.   

Ved analyse og fortolkning af disse data, vil jeg ligesom med data fra de dybdegående interviews, 

angive referencer til tolkede udsagn, samt underbygge samtlige påstande med velovervejede 

argumenter og dokumentation (Rasmussen mfl., 2006; s. 109-116). 

 

Spørgeskemaundersøgelsen har været både webbaseret og udsendt i form af papirskemaer, og 

spørgeskemaet bestod af både åbne og lukkede spørgsmål. Selvom fordelen ved dette er, at 

respondenterne derved selv har kunnet tilrettelægge deres tid i forhold til udfyldelsen af spørge-

skemaet, hvilket har øget chancen for at de rent faktisk ville udfylde det, og de åbne og lukkede 

spørgsmål desuden har bevirket mulighed for uddybelse af svar, kan der være mulige fejlkilder 

forbundet med undersøgelsesforløbet.   

Mulige fejlkilder ved dette kunne være, at respondenterne lod sig farve af hinandens holdninger ved 

udfyldelse af spørgeskemaet i selskab med andre, eller følte sig nødsaget til at tilbageholde 

følelsesladede svar som følge af andres tilstedeværelse. Epinion oplyser ikke om spørgeskemaet var 

anonymt, men i tilfælde af manglende anonymitet, kunne det endvidere antages at dette havde 
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indvirket på respondenternes svar, så de undlod at svare oprigtigt af frygt for at det ville falde i de 

forkerte hænder. Der er samtidig en risiko for, at de respondenter, som har udfyldt spørgeskemaet i 

travlhed, har undladt at svare fyldestgørende på spørgeskemaet, og derfor er kommet med 

overordnede og korte svar, eller har svaret vilkårligt på spørgsmålene, da der ikke har været nogen 

kontrolpersoner tilstede til at overvåge udfyldelsen af spørgeskemaet (Rasmussen mfl., 2006; s. 

127-131). 

 

 

Mindshares reklameanalyse 2011 

Mindshare er et mediebureau, som er eksperter i at skabe og optimere kontakten til forbrugerne i 

Danmark, og herunder, eksperter i udarbejdelsen af analyser og strategier til rådgivning og 

annonceformidling. Mediebureauet sælger sig selv på løftet om, at de i modsætning til traditionelle 

mediebureauer, kan levere bedre integrerede løsninger til deres kunder – hvilket passer godt til 

selve opgavens fagemne IMC. Derfor forekommer brugen af deres analyser og datasæt hensigts-

mæssig, fordi de bl.a. er reliable. Mediebureauet er da også blevet nomineret hele 5 gange til 

Rambuk, for at være et af de førende bureauer indenfor udførelsen af mediestrategisk arbejde.   

Selve reklameanalysen fra år 2011, formodes også at være reliabel, valid og repræsentativ for 

målgruppen, da den er baseret på ca. 1000 interview via internet panel blandt 15-60 årige. Dertil, er 

selve undersøgelsen blevet foretaget en gang årligt siden 2005, uden væsentlige resultatændringer, 

hvilket øger datas reliabilitet og validitet. Samme metode er blevet benyttet hver gang.  

 

    

DIMS rapport om Danmarks NATO-omdømme 

Dansk Institut for Militære studier er en uafhængig forskningsinstitution, hvis formål er at kortlæg-

ge, analysere og debattere de valg, som forsvaret står overfor i en globaliseret verden. Derfor må 

denne kilde formodes at forholde sig forholdsvis neutralt i henhold til forsvarsorganisationen, og det 

er med udgangspunkt i dette, at DIMS rapport (http://cms.polsci.ku.dk/pdf/dk_nato_omdoem-

me.pdf/) vil blive inddraget som empiri i denne opgave. Dog er rapporten baseret på forfatterens 

egen forskning, og dens konklusioner er udelukkende udtryk for forfatterens egne holdninger, som 

derfor repræsenterer en virkelighed ud af mange, ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt. I 

rapporten fremgår det, at forfatteren udelukkende har baseret sin forskning på oplysninger fra 

pålidelige og anerkendte sekundære kilder, som både forholder sig neutralt og subjektivt til 

forsvarsorganisationen. Selvom forfatteren forsøger at holde sig neutral, ved bl.a. at underbygge 

indholdet i rapporten med referencer til disse kilder, må der dog gøres bevidst om forfatterens egen 

subjektivitet under selve forskningsforløbet, og dennes egen fortolkning af data fra de benyttede 

kilder. Derfor vil rapporten blive benyttet med kritisk forbehold for dette.    

 

 

Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens digitale webkommunikation og publikationer 

Samtlige deskriptive, fakta- og talbaserede oplysninger fra Forsvaret, må antages at være indhentet 

og udarbejdet af Forsvaret selv, og deres interessenter. Ved brug af kvalitative data, som er 

udarbejdet af Forsvaret, vil jeg tage forbehold for kildens subjektive fremstilling af oplysninger. Det 

http://cms.polsci.ku.dk/pdf/dk_nato_omdoem-me.pdf/
http://cms.polsci.ku.dk/pdf/dk_nato_omdoem-me.pdf/
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samme vil jeg gøre ved brug af kvantitative data, da også regnskaber kan manipuleres så de 

fremstilles bedst muligt for offentligheden, selvom det må formodes, at der har været en del 

politiske og professionelle instanser til at indsamle og bearbejde data, således at de hviler på højeste 

reliabilitet og validitet. Samtlige relevante data fra Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens 

hjemmesider, samt profiler på sociale medier er blevet inddraget, herunder relevante publikationer.    

 

 

Statistiske databaser 

Data fra Danmarks statistiske database (http://www.danmarksstatistik.dk/da/) må antages at bygge 

på høj relibilitet og validitet, da producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste 

internationale statistiske principper og metoder, som følge af adfærdskodeksordningen for 

europæiske statistikker (http://www.danmarksstatistik.dk/da/OmDS.aspx). 

 

På samme måde, antages data fra den markedsledende analyse- og rådgivningsvirksomhed i 

Danmark, TNS Gallup, at være af højeste reliabilitet og validitet, da de siden 1939 har beskæftiget 

sig med at gennemføre undersøgelser i Danmark. Virksomheden er en af Danmarks største, og 

rådgiverne består af markante specialister indenfor markedsrådgivning. Dertil er deres ekspertise 

indenfor samme så stor, at de selv udviklet avancerede analysemodeller, digitale løsninger, samt 

nye teknologier og ydelser, som biddrager til ny viden (http://www.tns-gallup.dk/hvem-er-vi).  

 

 

Mediemateriale 

Samtlige data udmundet fra mediemateriale, vil blive benyttet med omhu, selvom der vil blive gjort 

brug af pålidelige nyhedsmedier, hvis tilknyttede journalister formodes at have en stor faglig og ofte 

ekspertviden om de dækkende emner, og dertil anvender journalistiske metoder til at underbygge og 

dokumentere fremlagte antagelser og fakta i deres skrevne artikler.  Det er især infomedia.dk der vil 

blive benyttet til at indhente nyeste artikler, da denne database kun forsyner forbrugere med 

relevante artikler fra troværdige nyhedsbureauer, som fx Børsen, TV2, Bonnier publications, Århus 

Stiftstidende, Berlingske Tidende m. fl. Infomedia.dk samler dermed de nyeste artikler fra analoge, 

digitale, radio- og tv medier, samt webmedier (http://www.infomedia.dk/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danmarksstatistik.dk/da/
http://www.danmarksstatistik.dk/da/OmDS.aspx
http://www.infomedia.dk/
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Bilag 6: Vigtigste hovedkonklusioner fra sekundær empiri 

Vigtigste empiriske konklusioner i henhold til SWOT-analyse 

(fra indsamlede kvalitative og kvantitative sekundærdata) 

 

Forsvarsforliget 2013-2017  

(http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Nytforsvarsforligpåplads1.aspx) 

Den nye aftale på forsvarsområdet indebærer omfattende effektiviseringer via besparelser for 2,7 

mia. kr. fra og med år 2017, til trods for enighed om at effektiviseringerne ikke skal svække for-

svarets evne til at løse operative kerneopgaver vha. veludrustet og veluddannet forsvar. Allerede fra 

år 2015, vil de årlige forsvarsudgifter reduceres med 2,5 mia. kr. Frem til da, dvs. fra år 2013, skal 

der sættes gang i effektiviseringerne i form af tilpasning og modernisering, og samtidig skabes øko-

nomisk råderum til udviklingstiltag med udgangen af 2014, når danske kampenheder trækker sig ud 

af Afghanistan.  Udviklingstiltagende omfatter hurtig omstilling til nye udfordringer, tilpasning til 

udviklingen i Arktis, samt fastholdelse af evnen til at deltage i længerevarende missioner. Dertil 

inkluderer udviklingstiltagene ændringer i organisationsstrukturen, anskaffelse af nødvendige mate-

rielle aktiver og investering i cyberområdet med henblik på forebyggelse af angreb på forsvaret IT-

infrastruktur (fmn.dk). 

Aftalen omfatter desuden en reduktion af værnepligtige, som tilpasses forsvarets akutelle behov 

som anslås at være ca. 4.200 personer årligt op imod de tidligere 5.000 personer pr. år. Dertil skal 

etablissement strukturen optimeres, hvilket helt konkret betyder lukning af kaserner (fmn.dk). Den 

11. marts, 2013 kom den endelige udmelding fra forsvarsminister Nick Hækkerup om, at Sønder-

borg Kaserne og Bülows Kaserne i Fredericia lukkes, samt at Vordingborg Kaserne afvikles i store 

træk (nyhederne.tv2.dk).    

 

Besparelserne skal ses i sammenhæng med den offentlige økonomi, i form af finanskrisen, således 

at de kan biddrage til at Danmark kommer på rette kurs (fmn.dk). 

 

Organisationsstruktur og ledelsesgrundlag  

(http://www.fmn.dk/omos/organisation/Departementetsorganisation/Pages/forsvarsministerietsorga

nisation.aspx og http://www.fmn.dk/omos/organisation/ministeromraadetsorganisation/Pages/-

ministeromraadetsorganisation.aspx) 

Forsvarsorganisationen er en hierarkisk opbygget organisation jf. illustrationen nedenfor (fmn.dk), 

som er opdelt i to: Forsvarsministeriets organisation, og Ministerområdets organisation. Mens 

Forsvarsministeriets område udgør Forsvarsministeriets departement, som fungerer som ministerens 

sekretariat der arbejder med opgaver af politisk karakter, består Ministerområdet af en række Mili-

tære og Civile myndigheder under Forsvarsministeriet, som beskæftiger sig med opgaver der hand-

ler om sikkerhed og beredskab.  

Af Militære myndigheder, anses Forsvarskommandoen som den største myndighed, som sammen 

med Hjemmeværnskommandoen udgør det samlede danske forsvar. Hertil udgør Forsvarets 

Efterretningstjeneste både Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og Danmarks militære efterret-

http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Nytforsvarsforligpåplads1.aspx
http://www.fmn.dk/omos/organisation/Departementetsorganisation/Pages/forsvarsministerietsorganisation.aspx
http://www.fmn.dk/omos/organisation/Departementetsorganisation/Pages/forsvarsministerietsorganisation.aspx
http://www.fmn.dk/omos/organisation/ministeromraadetsorganisation/Pages/-ministeromraadetsorganisation.aspx
http://www.fmn.dk/omos/organisation/ministeromraadetsorganisation/Pages/-ministeromraadetsorganisation.aspx
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ningstjeneste. De Civile myndigheder udgør Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Auditørkorps og 

Forsvarsministeriets Interne Revision (fmn.dk). 

 

Med nedlæggelsen af Forsvarskommandoen den 19. marts 2013 som led i regeringens store spare-

plan, vil der i fremtiden ikke eksistere en enhed som sammenlægger Forsvarsstaben og de tre værns 

øverste ledelser: Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, som det ellers har været tilfældet siden oprettel-

sen af Forsvarskommandoen i 1969 (b.dk). Det betyder, at Forsvarskommandoen lægges ind under 

Forsvarsministeriet, og at Forsvarsministeriet dermed fremover vil fastsætte dagsordenen for denne 

militære myndigheds underlagte enheder: Forsvarsstaben og de tre værns øverste ledelser: Hæren, 

Flyvevåbnet og Søværnet, samt Hjemmeværnskommandoen, Forsvaret Efterretningstjeneste, 

Forsvarets Auditørkorps, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Interne Revision (forsvaret.dk).  

 

Udover forsvarsminister Nick Hækkerup, udgør FØL (Forsvarets øverste ledelse): Forsvarschef 

general Peter Bartram, som er Forsvarets øverste militære chef, og chef for Forsvarsstaben: 

generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup, som er stedfortræder for Forsvarschefen og derudover 

ansvarlig for at Forsvarets anviste ressourcer udnyttes bedst muligt gennem en tilstrækkelig styring, 

koordinering og kontrol. Forsvarschefen fungerer som forsvarsministerens militærfaglige rådgiver 

(forsvaret.dk). 

 

Forsvarets ledelsesgrundlag udgør samlet set en kommunikationspolitik for hele ministerområdet, 

som skal underbygges af ledelsessekretariatets kommunikationsrådgivning og udvikling af både 

værtøjer og retningslinjer på kommunikationsområdet, samt departementets hjemmeside og 

ministerområdets tilstedeværelse på nettet (fmn.dk).   

 

Kommunikationspolitik for Forsvarsministeriets område  

(http://www.fmn.dk/videnom/Pages/KommunikationspolitikforForsvarsministerietsomraade.aspx) 

Forsvarsministeriet har udarbejdet en kommunikationspolitik som gælder for Forsvarsministeriets 

område og alle myndigheder under Forsvarsministeriet. Den udgør dermed et fælles grundlag for 

http://www.fmn.dk/videnom/Pages/KommunikationspolitikforForsvarsministerietsomraade.aspx
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kommunikationen, også for de politikker og strategier der fastlægges decentralt i de enkelte 

myndigheder.  

 

Kommunikationspolitikkens indsatsområder 

Et af principperne i kommunikationspolitikken er, at kommunikation er en integreret del af opgave-

løsningen både internt og eksternt. Derfor er der sat fokus på følgende fire strategiske områder: 

Intern kommunikation, samarbejde med eksterne medier, krisekommunikation og internet (fmn.dk). 

 

Principper for god kommunikation 

Ministerområdet har desuden fastlagt seks principper for god kommunikation: aktiv dialog, åben-

hed, offensiv, troværdig og forståelig kommunikation, samt at kommunikation er en integreret del 

af opgaveløsningen (fmn.dk). 

 

Værdigrundlag 

I Departementets værdisæt står desuden, at ministerområdet gerne vil kendes for at være resultat-

orienteret, professionelle, samarbejdende i henhold til teamwork, engagerede, tillidsfulde, glade og 

kommunikerende. 

På trods af den udarbejdede kommunikationspolitik, anerkender ministerområdet at enkelte myn-

digheder, som fx Forsvarskommandoen, har lavet deres egne politikker eller strategier på området. 

Dog har både ministerområdet og myndighedernes følgende fælles målgrupper i henhold til deres 

kommunikation: borgere, folkevalgte, pressen, medarbejdere, kommende medarbejdere, familier til 

medarbejdere, opinionsdannere, andre offentlige myndigheder og udenlandske samarbejdspartnere 

(fmn.dk).  

Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik 
(http://www.fmn.dk/temaer/mangfoldighed/mangfoldighedspolitik/Pages/Forsvarsministerietsmang

foldighedspolitik.aspx og http://www.ligestillingidanmark.dk/DynamicPages/Resultater_Enhed-

.aspx) 

Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik blev offentliggjort 28. april 2011. 

Udfordringer og handling: Politikken beskriver de udfordringer vi står over for, ridser de tiltag op, 

der allerede er i gang og lægger op til handling på en række områder. 

Det primære fokusområde er rekruttering og fastholdelse af kvinder til den uniformerede del af 

ministerområdet og etniske minoriteter til både civile og uniformerede stillinger. Det er her, at 

ministerområdet for tiden har de største udfordringer, men også her, hvor potentialet for at skabe 

forandring er størst. 

Øget mangfoldighed 

Politikken skal føre til øget mangfoldighed ved at: Sætte værdien af mangfoldighed på ledelsens 

dagsorden, Koordinere en strategisk mangfoldighedsindsats, Særligt styrke mangfoldigheds-

indsatsen i forhold til rekruttering, fastholdelse og karriereudvikling af kvinder og etniske 

minoriteter. 

43 af kontorcheferne er kvinder, 45 % af de civilt ansatte er kvinder og 0 % af de militært ansatte er 

kvinder. FMN har opnået deres mål, bortset fra målet om at 5 % af de militært ansatte skulle være 

kvinder i 2011. 

http://www.fmn.dk/temaer/mangfoldighed/mangfoldighedspolitik/Pages/Forsvarsministerietsmangfoldighedspolitik.aspx
http://www.fmn.dk/temaer/mangfoldighed/mangfoldighedspolitik/Pages/Forsvarsministerietsmangfoldighedspolitik.aspx
http://www.ligestillingidanmark.dk/DynamicPages/Resultater_Enhed-.aspx
http://www.ligestillingidanmark.dk/DynamicPages/Resultater_Enhed-.aspx
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Danmarks veteranpolitik 

(http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx) 

Støtte til udsendte og deres pårørende: ifølge Forsvaret gøres der en stor og vigtig indsats for at 

støtte soldater og pårørende før, under og efter udsendelse i international mission – en indsats som 

er under konstant udvikling. 

Mange tiltag: Støtten kommer til udtryk i form af en række tiltag, som grundlæggende har til formål 

at udsende kompetente soldater og hjemtage kompetente mennesker.  

I dokumentet nedenfor kan man finde mere information om de initiativer, der samlet skal bidrage 

til, at Forsvaret soldater så smidigt som muligt kan vende tilbage til hverdagen og det danske 

samfund efter udsendelse 

 

(http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/stoettetiludsendte/Documents/februar2012_2_Forsvaretsstoett

etiltag.pdf) 

 

Forsvarets kommunikationspolitik; en fælles politik for alle myndigheder under 

Forsvarskommandoen 

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets%20Kommunikationspolitik%

202005.pdf) 

Udover delstrategien for personel, kommunikation, samt informations- og kommunikationstekno-

logi, som vil blive belyst i næste afsnit, har Forsvarskommandoen i 2006 udarbejdet en generel 

kommunikationspolitik som er fælles for alle myndigheder inden for Forsvarskommandoens myn-

dighedsområde, samt en detaljeret politik for kommunikationspolitikkens indsatsområder. Denne 

antages at være gældende den dag i dag, da der ikke forelægger andre offentliggjorte kommuni-

kationspolitikker af nyere dato. Desuden må det formodes, at kommunikationspolitikken stadig er i 

kraft til trods for nedlægning af Forsvarskommandoen, da intet anden er kommunikeret til 

omverden.  

 

Forsvarets fælles kommunikationspolitik 

Forsvaret ser det som deres pligt at fortælle danskerne hvad de står for og hvordan de løser opga-

verne i arbejdet for at skabe fred og sikkerhed, både nationalt og internationalt, så skatteborgerne er 

klar over hvad de får for deres skattepenge. Derfor har relevant, klar og effektiv kommunikation 

stor betydning i hverdagen.  

Værdigrundlag og principper for god kommunikation 

Kommunikationspolitikken er den overordnede ramme for god kommunikation, med afsæt i 

forsvarets fem grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.  

 

FØL har udarbejdet syv principper for god og effektiv kommunikation:  

 

1) at fremme dialogen, først og fremmest med medarbejderne, og dernæst med omverden,  

2) at være tilgængelige, hvilket indebærer imødekommenhed og vilje til at kommunikere, samt 

åbenhed, 

http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx
http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/stoettetiludsendte/Documents/februar2012_2_Forsvaretsstoettetiltag.pdf
http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/stoettetiludsendte/Documents/februar2012_2_Forsvaretsstoettetiltag.pdf
http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets%20Kommunikationspolitik%202005.pdf
http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets%20Kommunikationspolitik%202005.pdf
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3) at være offensive, i form af at sætte dagsordenen, forebygge rygter og myter, samt at 

kommunikere om både Forsvarets successer og læring vedr. begåede fejl.  

4) at være troværdige, hvilket indebærer at der er sammenhæng mellem ord og handling, og at der 

kommunikeret korrekt og rettidigt, 

5) at være til at forstå, således at modtager forstår budskaberne. Derfor bruges et klart, enkelt og 

korrekt sprog. 

6) at tænke kommunikation ind i opgaverne, således at kommunikationen altid har et formål. 

7) at have et fælles design, til at signalere at Forsvaret er én organisation.  

 

Alle myndigheder indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde har et ansvar for at skabe 

sammenhæng mellem kommunikationen inden for deres område og kommunikationspolitikken. Og 

alle medarbejdere; chefer såvel som medarbejdere med ledelsesansvar, har et medansvar for at 

skabe rammer for god intern og ekstern kommunikationen, ikke kun ledere og kommunikations-

medarbejdere. På FFI: Forsvaret Fælles Intranet, bliver der løbende tilgængeliggjort vejledninger 

med ”best practice” for kommunikation, sammen med kommunikationspolitikken og handlings-

planen.   

Forsvarets Vision 

Forsvarets vision var, ved udarbejdelse af kommunikationspolitikken, at udvikle sig til at blive en 

åben og effektivt kommunikerende organisation frem til år 2008, således at både medarbejdere og 

omverden kunne forvente åben, klar og hurtig kommunikation inden for Forsvarets virkefelt. Dertil 

har det været Forsvarets ønske, at være åbne og i dialog med medarbejdere og omverden, samt at 

deres kommunikation ville skabe kendskab og forståelse for Forsvarets mål og resultater, både 

internt og eksternt.  

 

Forsvarets interne og eksterne kommunikation skal løbende forbedres, og dette skal sikres på basis 

af kompetenceudvikling i form af træning og videre/efteruddannelse. 

 

Effektmåling 

Herudover skal effekten af Forsvarets kommunikation måles, da dette anses for værende afgørende 

for politikkens reelle implementering og videre udvikling. Specifikke kommunikationsaktiviteter 

bør enten måles eller evalueret hver for sig, og holdningen er, at det selv med et stramt budget er 

bedre at foretage mindre målinger og evalueringer, end ingen. Værktøjerne til måling udvikles cen-

tralt i organisationen, og gøres tilgængelige på FFI: Forsvarets Fælles Intranet.   

 

Kommunikationspolitikkens indsatsområder 

Kommunikationspolitikkens indsatsområder er: intern kommunikation, intranet, uddannelse, 

samarbejde med eksterne medier og internet.  

 Intern kommunikation 

Forsvarets interne kommunikation har til formål at øge trivsel, medarbejdertilfredshed, engagement 

og ansvarsfølelse, samt styrke og understøtte vidensdeling, samarbejde og ledelse. Desuden skal 
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den interne kommunikation skabe grundlag for en god ekstern kommunikation. Målene for den 

interne kommunikation er derfor:  

 at integrere kommunikation i alle ledelsesprocesser, 

 at koordinere myndighedsrelaterede aktiviteter 

 at skabe gode forhold for dialog og vidensdeling, og 

 at fremme helhedsforståelse og klart sprog    

 

Målgruppen for den interne kommunikation er medarbejdere i Forsvaret og deres pårørende.   

 

Effekten måles årligt, og målepunkterne udgør ledelsens og medarbejdernes kendskab til Forsvarets 

overordnede mål, opgaver og værdier, samt ledelsens og medarbejdernes, samt pårørendes tilfreds-

hed med den interne kommunikation.    

 

 Intranet 

Intranettet skal være en væsentlig kanal for den interne kommunikation i Forsvaret, og skal både 

fungere som en informationskanal fra ledere til medarbejdere, og som et arbejdsredskab der biddra-

ger til vidensdeling, projektstyring og koordination for alle medarbejdere. Målene for intranettet er 

derfor: 

 at sikre, at medarbejdernes behov danner grundlag for udviklingen af intranettet 

 at skabe en effektiv weborganisation for intranettet 

 

Målepunkter for denne kommunikationsform er brugervenlighed og anvendelighed af Sharepoint 

Portal server (systemet bag Forsvarets Fælles Intranet).  

 

 Uddannelse 

Forsvaret vil desuden skabe et kommunikerende miljø, og sikre kompetenceudvikling i henhold til 

kommunikation, således at både ledere og medarbejdere kan kommunikere klart og forståeligt, både 

internt og eksternt. Målet for uddannelse er derfor, at udvikle et koncept for Forsvaret kommunika-

tionskørekort, som indebærer integration af kommunikationsfaget på militære uddannelser og 

kommunikationsrelaterede uddannelsesforløb for civile medarbejdere.  

 

Der foretages en effektmåling af disse tiltags virkning, gennem afsluttende eksamener/evalueringer 

ved uddannelsens afslutning, samt interne målinger og personelsamtaler.  

 

 Samarbejde med eksterne medier 

Forsvaret ønsker at skabe og udvikle gode relationer til medierne, også når de udsættes for kritik, 

bl.a. fordi de er en vigtig kilde til formidling om Forsvaret til både politikere, borgere, medarbejdere 

og andre interessenter. Forsvaret er bevidst om, at mediernes omtale af Forsvaret har betydning for 

organisationens målgruppers tillid til Forsvaret, og deres opfattelse af samme. Til trods for ønsket 

om åbenhed, forbeholder Forsvaret sig dog retten til at tilbageholde information af særlige hensyn 

til personaleoplysninger og sager, pårørende, operationssikkerhed, kommercielt fortrolige forhold 

og samarbejdspartnere.   
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For at opnå dette mål, vil forsvaret være tilgængelige, tilbyde medierne rettidige og fyldestgørende 

oplysninger, opfatte samarbejdet med medierne som en ledelsesopgave, samt fortælle om Forsvarets 

mål, opgaver og resultater. 

 

Måling af tiltagenes virkning skal bestå af mediernes vurdering af samarbejdet med Forsvaret, 

mediestatus (hvordan og hvor ofte Forsvaret optræder i medierne), den almene befolknings vurde-

ring af Forsvarets optræden i medierne, samt antal af pressebesøg, mediedage og antal deltagende 

journalister/medier.  

De enkelte myndigheder måler decentralt på egne mål.  

 

 Internet 

Internettet skal fungere som det samlede medie i Forsvarets eksterne kommunikation, hvor fakta, 

pressemeddelelser, nyheder, billeder, video mm. kan publiceres. Forsvarets hjemmeside skal for-

midle aktuel og opdateret viden og information til borgerne om forsvaret og de enkelte myndighe-

der og opgaver. Hjemmesiderne skal i højere grad udnyttes til, at den enkelte myndighed fortæller 

om mål, opgaver og resultater. Forsvaret.dk er genvejen til Forsvarets hjemmesider. 

Visionen for brug af internettet er, at Forsvarets hjemmesider formidler aktuel og opdateret viden til 

brugerne om bl.a. Forsvaret, og hjemmesiderne skal vise og skabe sammenhæng, således at Forsva-

ret fremstår som en helhed og samtidig afspejler mangfoldigheden. Dertil skal Forsvarets hjemme-

sider løbende udvikles i forhold til brugernes og Forsvarets behov, og de skal fremstå professionelt 

og af høj kvalitet.  

For at opnå disse visioner, vil Forsvarets webredaktører sikre brugervenlighed, nytteværdi og åben-

hed i henhold til Forsvarets hjemmesider. Dertil vil Forsvaret sikre en effektiv weborganisation, 

levering af opdateret og faktuel viden på nettet, samt sikre ensartethed i udtryk og opbygning af 

Forsvarets hjemmesider.  

 

Effektmåling af disse initiativer vil udgøre antallet af besøgende og brugeradfærden på 

Forsvaret.dk, samt brugernes tilfredshed med hjemmesidernes design, navigation, brugervenlighed 

og indhold via tilfredshedsundersøgelser. 

 

Forsvarets strategier  

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets%20strategier.pdf) 

Det eksisterer ingen offentliggjorte og tilgængelige publikationer eller data, som udgør en decideret 

marketingsstrategi for Forsvaret. Til gengæld har Forsvarskommandoen tilgængeliggjort adskillige 

publikationer (fmn.dk og forsvaret.dk)i form af fx de allerede gennemgående kommunika-

tionspolitikker og andre inddragede publikationer, som sammenfattende kan siges at udgøre en 

marketingsstrategi. Herunder, udgør indholdet i Forsvarskommandoens publicerede strategiplan 

(forsvaret.dk) en relevant informationskilde i henhold til Forsvarets markeds- og kommuni-

kationsstrategiske indsats. Og det er netop strategiplanens opgaverelevante indhold der vil blive 

belyst i det følgende.    

 

 

http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets%20strategier.pdf
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Mission, vision og værdier (http://www2.forsvaret.dk/omos/Pages/om-os.aspx) 

Ifølge Forsvarskommandoens omfattende strategiplan for Forsvaret (forsvaret.dk), er det Forsvarets 

overordnede mission at sikre en fredelig og demokratisk udvikling i verden, og et sikkert samfund i 

Danmark.  

 

Herudover er organisationens visioner, at: 

 være rigtig gode til det de gør 

 Forsvaret skal være et relevant og fleksibelt militært redskab for Danmark 

 være en efterspurgt samarbejdspartner for de prioriterede alliance- og koalitionspartnere 

 være en synlig og integreret del af Danmarks samlede beredskab 

 anvende ressourcerne ansvarligt og i helhedsperspektiv  

 være en åben og innovativ virksomhed i stadig udvikling  

 være blandt de førende i udviklingen af den offentlige sektor  

 medarbejderne skal udvise initiativ og ansvar og handle i rammen af helheden 

 enhver med ledelsesansvar skal i særlig grad udvise fornøden dristighed, gå forrest i 

forandringer, kommunikere og skabe løsninger  

 være en udfordrende og attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, inspirerer og udvikler dygtige 

medarbejdere, og at 

 være en socialt ansvarlig arbejdsplads der tager hånd om sine medarbejdere    

 

Hovedstrategier 

Forsvarets ledelse har udarbejdet en detaljeret og sammenhængende hovedstrategi for de overordne-

de strategiske fokusområder som anses for værende vigtige at prioritere i henhold til opnåelses af de 

formulerede visioner. Disse udgør Forsvarets operationer, kapaciteter, arbejdspladsen og virksom-

heden Forsvaret. 

Hovedstrategierne kan sammenfattende konkluderes at have fokus på en effektivisering af de priori-

terede fokusområder, samtidig med at arbejdskvaliteten, sikkerheden, natur- og arbejdsmiljøet 

fastholdes eller endda forbedres. 

 

Implementering af strategierne 

Det er Forsvarets såkaldte niveau II-chefer: generalløjtnanter i Hæren og Flyvevåbnet, samt 

viceadmiralerne i søværnet der har ansvaret for at føre strategierne ud i livet, hvorfor det ikke er 

meningen at hver enkelt medarbejder skal kende til detaljerne i strategien. 

Den øverste ansvarlige for forsvaret er forsvarsministeren, der bestemmer sammensætningen af 

hæren, søværnet og flyvevåbnet i overensstemmelse med, hvad folketinget har bestemt i 

forsvarsforliget. Under sig har forsvarsministeren forsvarschefen, der har kommandoen over hæren, 

søværnet og flyvevåbnet. Ud over Forsvarskommandoen er der syv andre niveau 1 myndigheder, 

der er direkte under Forsvarsministeriet. 

FØL har som minimum krav, at Forsvarets medarbejdere kender til Forsvarets mission og vision, da 

de anser dette for at være grundlaget for, at alle trækker i samme retning.    

 

http://www2.forsvaret.dk/omos/Pages/om-os.aspx
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Delstrategier 

Til understøttelse af hovedstrategierne, er der udarbejdet en delstrategi for samtlige operationelle 

enheder, personel, kommunikation, informations- og kommunikationsteknologi, samt etablisse-

ment. Og det er især delstrategien for personel, kommunikation, samt informations- og 

kommunikationsteknologi der er interessant at belyse i henhold til opgavens formål. 

 

Personelpolitik 

Forsvarets myndigheder og personelorganisationer har sammen udarbejdet en Personelpolitik, som 

skal understøtte ledelsesgrundlaget og sikre at de formulerede strategier bliver ført ud i livet.  

Den er formuleret med det hele menneske i centrum, hvorfor den tager højde for de familiære 

relationer og hensynet til familien.  

Formålet med Personelpolitikken er bl.a. at sikre en fællesopfattelse af, hvad Forsvaret står for, 

således at den enkelte leder og medarbejder har en overordnet forståelse for virksomheden i relation 

til arbejdspladsen og det enkelte menneske. Derudover har Personelpolitikken også som formål at 

fungere som et rekrutterings- og fastholdelsesværktøj, idet enkelte emneområder heri præsenterer 

Forsvaret som værende en mangfoldig arbejdsplads med mange muligheder for både fysiske såvel 

som psykiske udfordringer og udfoldelser for både civilt og militært ansatte. Fokus på øget profes-

sionalisme, forbedrede medarbejdervilkår og trivsel, til øgning af engagementet, skal medvirke til at 

sikre opfyldelsen af personelmålene.  

 

Kommunikation 

Delstrategien for Forsvarets kommunikation har til formål at sikre god kommunikation internt og 

eksternt, som biddrager til Forsvarets omdømme og opgaveløsning såvel som medarbejdernes 

trivsel og engagement. Herunder, har Forsvaret som mål at øge befolkningens kendskab til Forsva-

ret, gennem et stærkt og sammenhængende brand, som understøttes af myndighedernes subbrands, 

specielt de subbrands som har en særlig appel til specifikke målgrupper og som fremmer forsvarets 

samlede brand. Desuden vil Forsvaret synliggøre organisationen som værende en attraktiv og mang-

foldig arbejdsplads og uddannelsessted for både civile og militære, således at målet om fastholdelse 

og tiltrækning af nye medarbejdere jf. delstrategien for personel opfyldes (forsvaret.dk). 

Dette inkluderer en styrket kommunikation og dialog med pårørende for at opnå større forståelse og 

accept af medarbejdernes vilkår, samt fokus på at skabe forståelse hos alle medarbejdere for Forsva-

rets mission og for den enkeltes biddrag til denne.     

Måden hvorpå målene skal opnås, er igennem god målrettet, kontinuerlig og informationsrig kom-

munikation til hver enkelt målgruppe. Forbedring af rammerne for vidensdeling og fremme af 

motivationen for vidensdeling hos medarbejderne, igennem bl.a. interne og sprogligt let tilgæn-

gelige dokumenter, som anses for at være bærende for opfyldelsen af de resterende mål.   

Kommunikationsindholdet skal bl.a. forklare årsagen til hvorfor Forsvaret opererer som de gør, og 

inkludere historier om mennesket bag soldaten, samt synliggøre Forsvaret som værende en attraktiv 

og mangfoldig arbejdsplads og uddannelsessted for både civile og militære.  

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

Målene for Forsvarets IKT er at bl.a. at styrke evnen til, på tværs af systemer, at udveksle videns-

deling nationalt og internationalt, samt internt i organisationen. Dette skal især opnås gennem 
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driftsikre, standardiserede og brugervenlige systemer, som kan varetages både professionelt, bruger 

– og resultatorienteret. Samtidig vil Forsvaret søge at optimere integrationen af den rådige teknologi 

på kontinuerlig basis, og vil desuden deltage aktivt i statens udvikling på digitaliseringsområdet.   

IKT-systemerne skal opbygges i overensstemmelse med virksomhedens overordnede systemarki-

tektur, som følger udviklingen inden for NNEC: NATO Network Enabled Capability, og hos 

primære samarbejdsparterne.  

 

Mere om delstrategierne 

Målene skal opnås gennem en styrket evne til at kunne tilvejebringe den nødvendige personelres-

source rettidigt, og gennem systematisk kompetenceudvikling, samt gennem forbedringen af det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Fokus på attraktive, motiverende og konkurrencedygtige lønpak-

ker, mangfoldighed, udfordringer i form af uddannelse og udvikling, medarbejdernes sundhed, samt 

forbedrede medarbejdervilkår og trivsel, skal sikre delstrategien. 

Forsvaret vil have særlig fokus på at skabe forståelse hos alle medarbejdere for Forsvarets mission 

og for den enkelte medarbejders bidrag til denne. Forsvaret vil forbedre rammerne for videndeling 

og fremme motivationen hos medarbejderne til at dele viden på alle niveauer for at fremme opgave-

løsningen. 

Forsvaret vil styrke kommunikationen og dialogen med de pårørende for at opnå større forståelse 

for og accept af medarbejdernes vilkår. 

For at opnå den bedste videndeling lægges fokus på modtageren og på at gøre interne dokumenter 

sprogligt let tilgængelige. 

Ifølge Forsvarets ledelse er åbenhed og en samlet indsats på kommunikationsområdet afgørende for, 

at strategien kan føres ud i livet. 

Delstrategi for informations- og kommunikationsteknologi omhandler den teknologi som Forsvaret 

skal råde over for at få de nødvendige operative og forvaltningsmæssige informationer, og for at 

kunne kommunikere med egne eller udenlandske samarbejdspartnere. Brugervenlighed og 

udvikling er nøgleord i strategien. 

 

Sikker og hurtig kommunikation samt informationsdeling på tværs af systemer, værn, kommando-

niveauer, samt til og fra samarbejdspartnere skal realiseres via standardiserede og brugervenlige 

systemer, udforskning af nye veje i anvendelse og integration af den rådige teknologi: IKT syste-

met, som følger udviklingen inden for NNE (NATO Network Enabled Capability) og hos primære 

samarbejdspartnere. Dertil skal Forsvaret deltage aktivt i statens udvikling på digitaliseringsområdet 

gennem erfarings- og vidensudveksling. 

 

Målgrupper 

Forsvarets kommunikationsstrategi er målrettet Forsvarets medarbejdere og pårørende, samt 

medierne. Dog har Forsvaret også et ønske om at styrke evnen til at kommunikere målrettet om 

dansk forsvar og Forsvarets virke i de internationale sammenhænge, hvor Forsvaret er repræ-

senteret. Ifølge den udarbejdede kommunikationspolitik står der endvidere, at målgruppen omfatter 

politikere, journalister, unge, pårørende, den almindelige befolkning, chefer og personaleansvarlige 

i det offentlige og private til personelorganisationer, forsvarsrelaterede organisationer og andre 
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samarbejdspartnere i ind- og udland. Alle disse, har krav på information om Forsvaret og de 

opgaver organisationen udfører. Samtidig ønsker Forsvaret at styrke relationen med målgrupperne.   

Forsvaret skriver, at de målretter kommunikationen i forhold til målgruppen.  

 

Kommunikationsindhold   

Forsvaret vil kommunikere begrundelsen for hvorfor de opererer på den måde de gør, samt gøre 

brug af historiefortælling om mennesket bag soldaten. Samtidig vil de sikre at budskaber om 

Forsvarets løsning af nationale opgaver bliver kommunikeret, og at der i øvrigt kommunikeres fra 

aktuelle missionsområder. Delstrategien for etablissement, som dækker alle Forsvarets faciliteter, 

bygninger, skydebaner, øvelsesområder og serviceringen af disse, har fokus på brugernes behov og 

driftssikkerhed både i nationale og internationale sammenhænge. I denne sammenhæng er 

arbejdsmiljø, optimering af uddannelsesbetingelserne, den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, 

samt forbedring er bl.a. miljøindsatsen og naboskabet med borgerne i etablissement områderne, af 

højeste prioritering.  

 

Forsvarets ledelsesgrundlag  

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/ForsvaretsLedelsesgrundlag2008.pdf) 

Formålet med Forsvarets Ledelsesgrundlag er at skabe en fælles forståelse af god moderne ledelse 

for alle Forsvarets ansatte. Såvel ledere som medarbejdere medvirker til at forme de værdier og den 

etik, som Forsvaret skal samles om, og som vi skal være kendte for i omverdenen. 

 

Gyldighedsområde: Ledelsesgrundlaget gælder for Forsvarskommandoens ansvarsområde. 

 

Formål 

Ledelsesgrundlaget fastlægger retningslinjer for god ledelse i Forsvaret. Det gælder for alle med-

arbejdere i Forsvaret, og er især målrettet Forsvarets ledere, der har ansvaret for at sikre effektivitet 

og god etik i den fælles opgaveløsning. Ledelsesgrundlaget beskriver en overordnet fælles ledelses-

forståelse, som al ledelsesudøvelse i Forsvaret skal tage afsæt i. Gennem fastlæggelse af en fælles 

ledelsesforståelse og et fælles sprog for ledelse, fremmes en forankring af, hvad Forsvaret anser for 

at være god ledelse. Ledelsesgrundlaget skal endvidere skabe sammenhæng til Forsvarets øvrige 

ledelses- og styringsgrundlag, herunder navnlig Forsvarets mission, vision og strategier. 

 

Forsvarets virkelighed 

Forsvarets opgaver skal løses inden for rammerne af det danske samfunds fastsatte værdier. I den 

militære ledelsesproces skal mål og midler afvejes nøje i overensstemmelse med det politiske 

grundlag, og hensyn til andre aktører, der udøver lovlig indflydelse på Forsvarets virke.Vilkårene 

for ledelse i Forsvaret omfatter såvel det operative virke, som ofte foregår under særligt 

risikobetonede vilkår som ledelse, der foregår under almindelige vilkår for forvaltning i offentlige 

organisationer. Forsvaret er en virksomhed, der både har et militært og et civilt islæt, der er tæt 

forbundne i opgaveløsningen. Det stiller krav til, at ledelse i Forsvaret udøves under hensyntagen til 

vidt forskellige opgavetyper og medarbejderressourcer. Forsvarets opgaver løses under vidt 

forskellige og ofte hastigt skiftende vilkår. På den ene side skal Forsvaret løse risikobetonede 

http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/ForsvaretsLedelsesgrundlag2008.pdf
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operative opgaver i overensstemmelse med Forsvarets mission. På den anden side skal Forsvaret 

drives som enhver anden offentlig virksomhed i Danmark i overensstemmelse med de forvalt-

ningsmæssige rammer, der er gældende i samfundet i almindelighed. Dette fordrer, at ledelse i 

Forsvaret kan understøtte såvel en ydre som en indre effektivitet. I praksis medfører det, at ledelsen 

det ene øjeblik skal håndtere komplekse operative opgaver, der kræver militær risikoledelse og i det 

næste øjeblik skal kunne håndtere optimering af de forvaltningsmæssige opgaver, der kræver 

virksomhedsledelse. Samtidig stiller det krav om, at der holdes fokus på medarbejdernes vilkår, 

uanset hvor stort det ydre pres er. Disse forskellige effektivitetskrav stiller store udfordringer til 

ledelses-udøverens faglige kvalifikationer og personlige kompetencer til at håndtere samtidige og 

modsatrettede krav. Vilkårene for Forsvarets opgaveløsning nødvendiggør, at ledelsesudøvelse i 

videst mulig udstrækning delegeres. Kravene til den militære risikoledelse kommer til udtryk i alle 

dele af Forsvarets operative virke både ved nationale og internationale opgaver. Kompleksiteten i 

militære operationer kan karakteriseres ved, at de i almindelighed skal målrettes mod en dobbelt-

sidet opgave. Dels skal de tilvejebringe sikkerhed gennem anvendelse af militære magtmidler, og 

dels skal de altid bidrage til samfundsmæssig udvikling gennem gensidig tillidsopbygning. I praksis 

medfører det, at Forsvaret i det ene øjeblik skal kunne kæmpe og i det næste kunne indgå i dialog 

med aktørerne i operationsområdet. Hertil kommer krav om, at ledelsesudøveren skal kunne indgå i 

en multinational sammenhæng med forskellige kulturelle og etiske opfattelser.  

 

Forsvarets Personelpolitik  

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets_personelpolitik.pdf) 

Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede 

referenceramme for politikker og hensigter inden for personelområdet i Forsvaret. Politikken er 

udarbejdet af Forsvarets myndigheder og personelorganisationer i enighed for at opnå den største 

grad af åbenhed om – og fælles opfattelse af - hvad Forsvaret står for på det personelpolitiske 

område. Personelpolitikken er derfor udtryk for et sæt af fælles holdninger og hensigter og danner 

dermed naturligt grundlag for daglig ledelse og samarbejde og for udviklingen af personeltjenestens 

forvaltning.  

Personelpolitikken henvender sig direkte til alle i Forsvaret med det formål at sikre den enkelte 

leders og medarbejders overordnede forståelse for vores virksomhed i relationen mellem 

arbejdspladsen og det enkelte menneske. Politikken ses også som et rekrutterings og fastholdelses-

værktøj, idet de enkelte emneområder samlet set præsenterer Forsvaret, som det det er - nemlig en 

rummelig arbejdsplads med mange muligheder for udfordringer og udfoldelse for både civilt og 

militært ansatte.  

Personelpolitikken er formuleret med det hele menneske i centrum - der er altså taget højde for de 

familiære relationer og hensynet til familien. Forsvaret befinder sig i en tid, hvor de militære styrker 

- igennem rationaliseringer og effektiviseringer - skal omstilles og udvikles. Men Forsvarets særlige 

egenskab vil uændret være, at Forsvaret skal være en effektiv og kvalitetspræget arbejdsplads, og 

særligt at Forsvarets enheder skal kunne kæmpe og løse opgaver både i national og international 

ramme. Alt dette kræver en god personelpolitik som inspiration og vejledning til at forstå behov og 

vilkår og til at handle hensigtsmæssigt med organisering og anvendelse af medarbejderne.  

http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Forsvarets_personelpolitik.pdf
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Forsvarets opgaver, målsætninger, udvikling og omstilling skal varetages succesfuldt ved en høj 

grad af selvstændighed i tanke og handling, ved nyorientering og fleksibilitet og under anvendelse 

af de nødvendige kompetencer, herunder også den enkeltes fysiske og psykiske styrke. Vi arbejder 

alle i et gensidigt forpligtende fællesskab, hvor den forenede mangfoldighed er fundamentet. Det er 

ikke hensigten, at vi alle skal kunne alt, men det er vigtigt at forstå, at vi tilsammen skal kunne det 

hele. Det overordnede formål med personelpolitikken er derfor at inspirere ledere og medarbejdere 

til at omsætte politikkens ord til handling overalt i Forsvaret, og derved nå målsætningerne. Der er 

lagt vægt på at beskrive ansvar og pligter – rettigheder og muligheder med udgangspunkt i at 

personelpolitikken: 

• Sætter rammen inden for det samlede personelområde med udgangspunkt i Forsvarets værdi-

grundlag, som hviler på et veldefineret samfunds-, menneske- og værdisyn, 

• præsenterer en fælles opfattelse af, hvad det vil sige at være leder og medarbejder i Forsvaret, 

• beskriver en styrket kompetenceudvikling med fokus på talent- og karriereudvikling, 

• præsenterer hver enkelt leder og medarbejder i Forsvaret som det hele menneske, 

• vedkender sig Forsvarets sociale ansvar samt 

• fokuserer på sikkerhed, sundhed og trivsel. 

 

Indhold i rapporten: 

Værdigrundlag: Etik, moral og vandel, Gensidig respekt 

Ansat i Forsvaret: Ansættelse, Personelstruktur, Løn, International tjeneste, Beordringsretten 

Leje- og tjenesteboliger samt kvarterer 

Kompetenceudvikling: Ledelse, Strategisk og systematisk kompetenceudvikling, Forsvarets 

udviklings- og bedømmelsessystem, Særligt for militært personel, Særligt for civilt personel, 

Særligt for værnepligtigt personel, Anerkendelse af uddannelseskompetencer, Omstilling 

Det hele menneske: Mangfoldighed og ligebehandling, Forsvaret, medarbejder og tro Familie-

venlige arbejdspladser, Geografisk stabilitet, International tjeneste, Orlov når der kommer børn i 

familien, Seniormedarbejdere, Aldersbetinget fratræden, Udvikling uden for Forsvaret 

Forsvarets sociale ansvar: Tilskadekomst, Psykiske efterreaktioner, Job til medarbejder der 

kommer til skade eller bliver ramt af sygdom, Sikkerhed, sundhed og trivsel, Arbejdsmiljø, Sygdom 

og sygefravær, Vaccination, Idræt, Tobaksrygning, alkolhol, øvrige rusmidler og medicin. 

 

Værdigrundlag 

Forsvarets værdier hviler på et humanistisk menneskesyn og en demokratisk samfundsopfattelse, 

hvor gældende regler, love og forordninger respekteres, og hvor Forsvaret bidrager til fred 

og stabilitet gennem hele sit virke i samarbejde med allierede og andre samarbejdspartnere. 

Forsvarets værdisyn er baseret på fem grundværdier, som er nødvendige og karakteristiske 

for alt personel: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.  

Du forventes at respektere og efterleve dette værdisyn i forbindelse med løsningen af dine opgaver 

og i din omgang med andre mennesker. 

 

Chefer i Forsvaret (http://forsvaret.dk/FPT/cheferiforsvaret/Pages/default.aspx) 

ALLE ER MÆND: 

http://forsvaret.dk/FPT/cheferiforsvaret/Pages/default.aspx
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Forsvarschef General Peter Bartram 

Chef for Forsvarsstaben Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup 

Carsten Svensson Chef for Operationsstaben Generalmajor 

GM Flemming Lentfer Chef for Planlægningsstaben (PL) 

Generalmajor 

Chef for Personelstaben (PS) Kontreadmiral Finn Hansen 

Poul Taankvist Chef for Økonomistaben 

Økonomidirektør Poul Taankvist 

Flotilleadmiral Jens Claus Hansen Chef for Afdelingen for Internationalt Sikkerhedssamarbejde 

 

Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere  

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Bladet%20Forsvaret_02.pdf) 

Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere udsendes elektronisk op til seks gange om året. Du finder 

bladet på forsvaret.dk. 

 

Bladet udvikler sig hele tiden. Vi får flere indlæg tilsendt, end vi har spalteplads til - bliv ved med 

det. Alle, der skriver til redaktionen, har noget på hjerte. Derfor har vi valgt at oprette en elektronisk 

version af bladet. 

På Forsvaret.dk ligger det elektroniske medarbejderblad, der rummer flere artikler. Forsvaret.dk har 

også daglige nyheder om stort og småt i Forsvaret. 

 

Forsvarskommandoens årsrapport for 2012 

(http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Aarsrapport-2012-17-04.pdf) 

Forsvarets kom ud af 2012 med et overskud – mindreforbrug – for året på 151,9 mio. kr. i forhold 

til bevillingen på finansloven. Der var en opsparing på 1.529,8 mio. kr. ved udgangen af 2011, 

hvilket giver en samlet opsparing ved udgangen af 2012 på 1.681,7 mio. kr. I henhold til aftale om 

forsvaret 2013-2017 bortfalder 900 mio. kr. af opsparingen på. 1.681,7 mio. kr. Forsvarskomman-

doens samlede opsparing udgør herefter 781,7 mio. kr. 

 

De seneste år har forsvaret gennemført en stram økonomistyring og forbedret mulighederne for 

prioriteringer gennem et bedre overblik over økonomien. Dette har medvirket til, at forsvaret 

står godt rustet til at implementere de nødvendige effektiviseringer og besparelser, som indgår 

i forsvarsaftale 2013-2017. For at understøtte den økonomiske tilpasning og effektivisering har 

Forsvarskommandoen arbejdet med udvikling og implementering i forhold til en strategi for 

forsvarets økonomistyring, der samlet set skal føre en endnu bedre økonomistyring. Målet er, at 

forsvarets økonomistyring skal være blandt de bedste på det statslige område. 

Målopfyldelsen for 2012 vurderes samlet set tilfredsstillende. Sammenlagt er der ud af 91 

resultatkrav blevet opfyldt 83. Der er tre resultatkrav, som ikke er opfyldt og fem resultatkrav, som 

er delvist opfyldt. For 2012 skønnes det, at de ikke opfyldte resultatkrav ikke har haft operative 

konsekvenser. Forsvaret har forbrugt mindre end deres Finanslovsbevilling. I 2010 og 2011 

forbrugte de langt mindre end hvad der var bevilget, mens de i 2012 lå tæt på grænsen af maksimalt 

forbrug i forhold til bevillingen.   

http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Bladet%20Forsvaret_02.pdf
http://www2.forsvaret.dk/omos/Publikationer/Documents/Aarsrapport-2012-17-04.pdf
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Forsvarsministeriets og dets myndigheders omdømme (Rapport: http://www.fmn.dk/-

nyheder/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf og bilag: http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/-

hovedresultater_fra_kvalitative_interview.pdf) 

Forsvarsministeriet måler sig selv. Det er Forsvarsministeriets ambition ikke blot at være – men 

også fremstå – som en veldrevet og moderne offentlig virksomhed. Forsvarsministeriet har derfor 

fået Epinion til at gennemføre en omdømmemåling for blandt andet at få et indblik i opfattelsen af 

ministerområdet.  Rapporten fra omdømmemålingen ligger nu klar. Epinion har spurgt befolkning, 

medarbejdere, pårørende og frivillige fra ministerområdet samt meningsdannere.  

Forsvarsministeriet vil fremadrettet bruge rapporten til aktivt at videreudvikle ministerområdet, 

vores kommunikation og vores relationer til omverden (http://www.fmn.dk/nyheder/Arkiv/-

2012/Pages/Omdoemmemaaling.aspx) 

 

Tværgående resultater (tabel 1-7) 

Forsvarsministeriets områdes omdømme: værst hos befolkningen (70 ud af 100), og bedst hos 

frivillige (84 ud af 100).  

Myndighederne under Forsvarsministeriets områdes omdømme: Forsvarsministeriets departement 

er værst (64-74 point ud af 100), Forsvaret (72-81 ud af 100 point), Forsvarets Efterretningstjeneste 

(75-78 ud af 100 point), Beredskabsstyrelsen (83-90 ud af 100 point), Hjemmeværnet (66-81 point).  

 

Hvor får befolkningen deres information om forsvarsministeriets område fra? 

TV-avisen/Nyheder i TV (81 %),  

Aviser (56 %),  

dokumentarer eller andre udsendelser (49 %),  

Radio (41 %),  

Internettet generelt (27 %),  

Venner og bekendte (26 %)  

Reklamer i forskellige medier (22% )  

Sociale medier (14% )  

Forsvarets hjemmeside: www.forsvaret.dk (12%)  

Forsvarsministeriets hjemmeside: www.fmn.dk (9%)  

Hjemmeværnets hjemmeside: www.hjv.dk (8%)  

Beredskabsstyrelsens hjemmeside: www.brs.dk (7%)  

Film (6%) Bøger (6%)  

Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside: www.fe-ddis.dk (5%)  

Andre steder (3%)  

Ved ikke (7%) 

 

Befolkningen opfattelse af troværdigheden ved disse medier:  

TV-avisen/Nyheder i TV      (46 % mener høj troværdighed, 32 % hverken eller) 

Aviser      (51 % mener høj troværdighed, 38 % hverken eller) 

Dokumentarer mm.    (67 % mener høj troværdighed, 27 % hverken eller) 

http://www.fmn.dk/-nyheder/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf
http://www.fmn.dk/-nyheder/Documents/Deskriptiv_rapport.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/-hovedresultater_fra_kvalitative_interview.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/-hovedresultater_fra_kvalitative_interview.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Arkiv/-2012/Pages/Omdoemmemaaling.aspx
http://www.fmn.dk/nyheder/Arkiv/-2012/Pages/Omdoemmemaaling.aspx
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Radio     (56 % mener høj troværdighed, 35 % hverken eller) 

Internettet generelt    (43 % mener høj troværdighed, 47 % hverken eller) 

Venner og bekendte    (56 % mener høj troværdighed, 34 % hverken eller). 

Reklamer i forskellige medier (23 % mener høj troværdighed, 19 % mener lav troværdighed) 

Sociale medier    (24 % mener høj troværdighed, 19 % mener lav troværdighed) 

Bøger     (58 % mener høj troværdighed) 

Film     (58% hverken eller) 

Forsvarsministeriets 57 %, Forsvarets 66 %, FE’s 52 %, Beredskabstyrelsens 56 % og 

Hjemmeværnet hjemmeside 55 % (mener høj troværdighed) 

 

Selvom Forsvarets hjemmeside opfattes som værende mere end troværdig end forsvarsministeriets, 

og endda 66 % af befolkningen mener, at den er af høj troværdighed, er det kun 12 % af befolknin-

gen som får deres information derfra. 

 

Befolkningen opfatter, at Forsvaret primært løser følgende opgaver:  

deltager i internationale opgaver (77 % mener ja),  

operationer i nordatlanten/arktis (64 %),  

varetager den nationale sikkerhed (35 %),  

miljøovervågning og søredning (26 %). 

 

Befolkningens prioritering af opgaverne: 

Varetage den nationale sikkerhed (78 %) 

Miljøovervågning og søredning (68 %) 

Rapportering om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed (64 %) 

Brand- og redningsindsatser (63 %) 

Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener (41 %) 

Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet (37 %) 

Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold (31 %) 

Deltage i internationale operationer (26 %) 

Støtte til forsvaret i internationale operationer (21 %) 

Overordnet ledelse af hele ministerområdet (14 %) 

Operationer i Nordatlanten/Arktis (13 %) 

Betjening af forsvarsministeren (6 %) 

 

Befolkningen vurdering af opgaveløsningen: 

Brand- og redningsindsatser (74 % er positive) 

Varetage den nationale sikkerhed (65 % er positive) 

Miljøovervågning og søredning (63 % er positive) 

Deltage i internationale operationer (55 % er positive) 

Operationer i Nordatlanten/Arktis (36 % er positive)  
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Resultater for Forsvarsministeriets departement (tabel 8-22) 

Målgruppe: Befolkningen, meningsdannere, medarbejdere og pårørende. 

 

Perception af Forsvarsministeriets departement som arbejdsplads: 

Befolkningen: hovedsageligt ingen mening (34 % hverken eller, 45 % ved ikke) 

Meningsdannere: hovedsageligt ingen mening (22 % hverken eller, 54 % ved ikke) 

Medarbejdere: overvejende positiv (77 % enige/meget enige, 13 % hverken eller, 11 % uenig/meget 

uenig) 

Pårørende: overvejende positiv (63 % enige/meget enige, 24 % hverken eller, 2 % ved ikke, 9 % 

uenige/meget uenige)   

 

Perception af medarbejderne i FD: 

Befolkningen: primært positiv (36%) eller hverken eller/ved ikke (56%)  

Meningsdannere: hovedsageligt positiv (68 %), hverken eller/ved ikke (32%) 

Medarbejdere: 100 % positiv 

Pårørende: hovedsageligt positiv (75 %), hverken eller/ved ikke (22 %) 

 

Befolkningens kendskab til forsvarministeriets departement, og deres omdømme blandt de 4 

målgrupper: Overvejende dårlig kendskab. Kun 35 % kender departementet godt eller meget godt. 

Omdømmet er værst hos befolkningen og meningsdannere (karakter 64 og 67 hvor 100 er bedst), og 

bedst hos medarbejdere og pårørende (72 og 74). Men ej store afvigelser i karaktergivningen hos de 

4 målgrupper.   

 

Befolkningens perception af Forsvarsministeriets departements værdier:   

HIERARKIST (50%), LUKKET (47%), GAMMELDAGS (46%), PROFFESIONEL (37%), 

ANSVARLIG (34%), RELEVANT (23%), KOMPETENT og UTROVÆRDIG (23 %), 

HANDLEKRAFTIG (20%), KAMMERATSKAB/IKKE PLADS TIL ALLE (19%), LYDHØR 

(4%) 

OBS: kun medarbejderne svarer 1) hierarkisk, 2) professionel, og 3) kompetent. Og pårørende 

tilføjer ”ansvarlige” på lige fod med ”gammeldags” i deres top 3. 

 

Perception af kulturen i Forsvarministeriets departement – der er en sund kultur?  

Befolkningen: overvejende negativ; hverken eller/ved ikke (63 %), uenig/meget uenig (35%) 
Meningsdannere: overvejende negativ; uenig/meget uenig (52%) hverken eller/ved ikke (42 %) 

Medarbejdere: bekymrende? Enig/meget enig (50 %), hverken eller (24 %), uenig/meget uenig 

(26%) 
Pårørende: overvejende negativ; hverken eller/ved ikke (46%), uenig/meget uenig (22%) 

 

Perceptionen af ledelsen i Forsvarsministeriets departement:  

Overvejende negativ hos alle 4 målgrupper. Bedst og værst ser det ud hos medarbejderne, hvor 33 

% afgiver et positivt svar, og hele 41 % afgiver et negativt svar. Medarbejderne svarer overordnet 



126 

 

neutralt mht. spørgsmålet om perceptionen af deres nærmeste leder. 11 % mener ikke at lederen 

giver plads til meningsforskelle eller forsøger at forstå meningen i hvad medarbejderne siger, eller 

at der er sammenhæng mellem det som den nærmeste leder gør og hvad FØL gør.  20% mener ikke 

at lederen sætter mål for opgaveløsningen eller formidler sammenhængen mellem de overordnede 

mål og den enkelte opgave, 15% mener ikke at lederen formulerer sig klart og tydeligt, 13 % mener 

hverken at lederen er åben over for nye ideer, giver brede handlingsmuligheder og ansvar til andre, 

eller giver åbent udtryk for sine ideer/meninger. 25% mener ikke at lederen giver den nødvendige 

information i tide.  

  

Forståeligheden af forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation + åbenheden af den: 

Overvejende dårlig forståelse/ingen mening blandt alle andre målgrupper end medarbejderne. 

Åbenheden vurderes som overvejende dårlig/ingen mening.  

 

Hvor får medarbejderne i Forsvarets departement den interne kommunikation fra? – og hvad er 

deres perception af den interne kommunikation? 

Uformel snak med kolleger 86%, Intranet 80%, Kommunikation fra nærmeste leder (linje-

kommunikation) 79%, Mails 76%, Møder (herunder gå-hjem-møder) 51% , CAPTIA eller andet 

dokumenthåndteringssystem 27%, Hjemmesider 21%, Notater 18%, Nyhedsbreve 8%, Sociale 

medier 4%, Medarbejderblade 2%, Kurser 2%, Forsvarskanalen 1%, Portaler (fx veteranportalen, 

soldaterportalen mv.) 0% og Andre steder 1%. 

 

45 % mener den interne kommunikation ikke er fyldestgørende, 46 % mener den er ej rettidig, 

26 % ej troværdig, 28 % ej oprigtig, 49 % mener ikke den er baseret på dialog, 45 % mener ikke 

den er initiativrig, 16 % mener ikke den er forståelig, 41 % mener ikke den er åben. 

 

Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i 

Forsvarsministeriets departement: 

37% mener ikke der er sammenhæng mellem det de ser i medierne og det de hører i FD. 45 % 

svarer hverken eller, og 18 % svarer at der er sammenhæng.   

 

Økonomistyring i FD:  

31 % af befolkningen, 22 % af meningsdannerne, 8 % af medarbejderne og 17 % af pårørende 

mener ikke at FD styrer ministerområdets økonomi ansvarligt.   

 

Perception af Forsvaret (tabel 23-37) 

Målgruppe: Befolkningen, meningsdannere, medarbejdere og pårørende.  

 

Perception af Forsvaret som arbejdsplads: 

Befolkningen og meningsdannere overvejende uvidende/neutrale i forhold til spørgsmålet. 

Medarbejdere og pårørende overvejende positive overfor spørgsmålet om hvorvidt forsvaret er et 

godt sted at arbejde. 
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Perception af Forsvarets medarbejdere: 

Overordnet positiv hos alle målgrupper. 33 % af befolkningen svarer hverken eller/ved ikke, og 6 

procent har en negativ holdning til medarbejderne.  

 

Befolkningens kendskab til forsvaret:  

27 % svarer hverken eller, mens 40 % har et mindre eller slet intet kendskab til forsvaret.  

 

Forsvarets omdømme blandt de 4 målgrupper (på en skala fra 0-100, hvor 100 er det bedste): 

overvejende positivt omdømme. 

Befolkningen 76, meningsdannere 72, medarbejdere og pårørende 81 point.  

 

Befolkningens perception af Forsvarets værdier:  

Professionel (51 %), kammeratskab (49 %), hierarkisk (43 %), fællesskab (38%), ansvarlig (32%), 

gammeldags og handlekraftig (30 %), kompetent og effektiv (27%), lukket (23 %), oplevelser 

(22%), relevant (18%), ikke plads til alle (15 %), utroværdig (10%), ressourcebevidst (7%), 

individuel (3%) og lydhør (2%) 

 

Befolkningen: professionel, kammeratskab, hierarkisk 

Meningsdannere: hierarkisk, lukket, gammeldags 

Medarbejdere: professionel, hierarkisk, kammeratskab/fællesskab 

Pårørende: hierarkisk, kammeratskab 

 

Perception af kulturen i Forsvaret (der er en sund kultur i forsvaret?) 

Befolkningen:  29 % enige, 19 % uenige, 52 % hverken eller/ved ikke  

Meningsdannere:   29 % enige, 34 % uenige, 37 % hverken eller/ved ikke 

Medarbejdere:  59 % enige, 14 % uenige, 27 % hverken eller/ved ikke 

Pårørende:   45 % enige, 16 % uenige, 39 % hverken eller/ved ikke 

 

Perception af Forsvarets ledelse (ledelsen er velfungerende?), og medarbejdernes perception af 

deres nærmeste leder:  

Befolkningen:  27 % enige, 23 % uenige, 49 % hverken eller/ved ikke  

Meningsdannere:   39 % enige, 29 % uenige, 32 % hverken eller/ved ikke 

Medarbejdere:  32 % enige, 32 % uenige, 37 % hverken eller/ved ikke 

Pårørende:   31 % enige, 28 % uenige, 41 % hverken eller/ved ikke 

 

I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og forsvarets øverste 

ledelse gør: 17 % uenige, 44 % hverken eller/ved ikke. 

 

Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder: 

Giver den nødvendige information i tide: 17 % uenige, 31 % hverken eller/ved ikke. 

Formulerer sig klart og tydeligt: 10 % uenige, 22 % hverken eller/ved ikke. 
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Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave: 14 % uenige, 28 % 

hverken eller/ved ikke. 

Sætter mål for opgaveløsningen: 11 % uenige, 23 % hverken eller/ ved ikke. 

Giver plads til meningsforskelle: 11 % uenige, 20 % hverken eller/ved ikke. 

 

Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger: overvejende positivt.  

Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger: overvejende positivt.  

Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre: overvejende positivt.  

Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for forsvaret: overvejende positivt. 

 

Forståeligheden af Forsvarets eksterne kommunikation (Forsvaret kommunikerer, så det er til at 

forstå?) 

Befolkningen:  31 % enige, 24 % uenige, 45 % hverken eller/ved ikke  

Meningsdannere:   23 % enige, 32 % uenige, 44 % hverken eller/ved ikke 

Medarbejdere:  40 % enige, 25 % uenige, 35 % hverken eller 

Pårørende:   42 % enige, 22 % uenige, 36 % hverken eller/ved ikke 

 

Åbenheden af Forsvarets eksterne kommunikation (Forsvaret informerer og kommunikerer så åbent 

som muligt for offentligheden?) 

Befolkningen:  28 % uenige, 40 % hverken eller/ved ikke  

Meningsdannere:   53 % uenige, 32 % hverken eller/ved ikke 

Medarbejdere:  20 % uenige, 29 % hverken eller 

Pårørende:   23 % uenige, 30 % hverken eller/ved ikke 

 

Hvor får medarbejderne i Forsvaret deres interne kommunikation fra?  

Uformel snak med kolleger 73% , Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 69%, 

Mails 68%, Intranet 64% , Nyhedsbreve 54%, Medarbejderblade 45%, Hjemmesider 36%, Møder 

(herunder gå-hjem-møder) 31%, CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 22%, Kurser 

19%, Sociale medier 16%, Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 12%, Forsvarskanalen 

10%, Notater 9%, Andre steder 3% og Ved ikke 1% 

Den interne kommunikation er ifølge medarbejderne: Ikke fyldestgørende eller initiativrig (23 %), 

ikke rettidig (28 %), ikke troværdig eller oprigtig (13 %), ikke dialogbaseret (33 %), ikke forståelig 

(10 %), ikke åben (21 %). 

Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i 

forsvaret:  

30 % mener ikke den er sammenhængende. 51 % svarer hverken eller/ved ikke. 19 % synes den er 

sammenhængende.  

 

Forsvaret styrer deres økonomi ansvarligt? 

Befolkningen: 34 % mener nej. 

Meningsdannere: 34 % mener nej. 



129 

 

Medarbejdere: 38 % mener nej. 

Pårørende: 36 % mener nej. 

 

Resultater for Hjemmeværnet 

Målgruppe: befolkningen, meningsdannere, medarbejdere, pårørende og frivillige.  

Overvejende positiv perception af kulturen, dog har befolkningen og meningsdannerne ingen stor 

kendskab til den. Dertil overvejende positiv perception af medarbejderne i hjemmeværnet hos alle 

målgrupper.  

32 % af befolkningen kender ikke til hjemmeværnet. Og deres omdømme hos denne målgruppe 

ligger på 66 ud af 100. Det er bedst hos de frivillige (91 ud af 100). 

Befolkningens perception af hjemmeværnets værdier: kammeratskab, fællesskab, gammeldags, 

oplevelser. Medarbejdere mener relevant, kammeratskab og fællesskab. Pårørende mener 

kammeratskab og professionalisme. Frivillige mener kammeratskab, ansvarlige og kompetente. 

Meningsdannere mener kammeratskab og fællesskab. 

 

Overvejende positiv/neutral mening om at ledelsen er velfungerende. Medarbejdernes perception af 

deres nærmeste leder svarer nogenlunde til svarerne under de resterende myndigheder.  

 

12 % af befolkningen, 5 % af meningsdannerne, 9 % af medarbejderne, 8 % af pårørende og 12 % 

af de frivillige mener ikke at kommunikationen i hjemmeværnet er forståelig. 

13 % af befolkningen, 19 % af meningsdannerne, 10 % af medarbejdere og pårørende og 8 % af de 

frivillige mener ikke at der er tale om åben kommunikation.  

 

Hvor får medarbejderne i hjemmeværnet den interne kommunikation fra? 

Mails 81%, Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 75%, Uformel snak med 

kolleger 70%, Intranet 62%, Hjemmesider 62%, CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 

51%, Møder (herunder gå-hjem-møder) 49%, Nyhedsbreve 33%, Medarbejderblade 30%, Kurser 

28%, Sociale medier 12%, Notater 12%, Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.), 7% 

Forsvarskanalen 4% og Andre steder 2%. 

 

Medarbejdernes perception af den interne kommunikation:  

Ej fyldestgørende (19 %), ej rettidig (28 %), ej troværdig eller oprigtig (10 %), ej baseret på dialog 

(25 %), ej initiativrig (24 %), ej forståelig (7 %), ej åben (17 %). 

20 % af medarbejderne mener ikke der er sammenhæng mellem den interne og eksterne 

kommunikation. 54 % svarer hverken eller/ved ikke.  

 

Overvejende positiv perception af økonomistyringen hos de 5 målgrupper.  

 

Frivillige: 5 % svarer at de ikke er stolte af at være frivillige, mens 11 % svarer hverken eller.  
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Mediedækkende sager (infomedia.dk) 

Minister skoleret i forsvarsskandale. Forsvarsminister Nick Hækkerup er blevet kaldt i åbent 

samråd på baggrund af Søndagsavisens afsløringer af ulovlige udbudsordrer i Forsvarets 

Materieltjeneste (FMT). Ordrer, som har kostet skatteborgerne et kæmpe millionbeløb (af Peter 

Astrup. Søndagsavisen, 2013-08-02). 

 

Iraker-advokat anklager Hækkerup for konventionsbrud (af Charlotte Aagaard. Information, 

2013-06-22) 

 

Det endegyldige bevis mangler fortsat i Green Desert-sagen. Den kontroversielle video og 

afsløringerne i Operation Green Desert-sagen indikerer, at Forsvaret har begået en lang række 

fejltagelser (af Charlotte Aagaard. Information, 2013-06-19). 

 

Forsvaret flygter fra ansvaret - med auditørerne som redskab. Den såkaldte globale krig mod 

terror har også været en krig mod whistleblowere. Der tegner sig et bekymrende mønster af en 

forsvarsledelse, der har gjort alt for at undgå ansvaret for de beslutninger, som er truffet under 

dansk krigsførelse, skriver medlemmer af Rådet for International Konfliktløsning. (af Søren Friis, 

Poyâ Pâzâd og Jørn Boye Nielsen. Politiken, 2013-05-23). 

 

86 dages forhandlinger om sandheden endte med en løgn. Både forsvaret og ministeriet vidste, 

at forsvarsministeren gav Folketinget et forkert svar, da han i 2007 oplyste, at danske styrker til-

bageholdt 198 irakere i perioden 2003-2007. I virkeligheden var tallet omkring 500. Og usikker-

heden om tallet blev også lagt på daværende forsvarsminister Søren Gades (V) bord. Det viser en 

fortrolig rapport, som Politiken har haft adgang til (af Bo Maltesen, Lars Halskov, Jacob Svendsen. 

Politiken, 2013-02-24). 

 

En milliard fra eller til. Forsvaret vil købe ni helikoptere for 4 mia. kr., selv om der var en hel 

milliard at spare ved at købe dem hos konkurrenten AgustaWestland, hvilket har fået Agusta 

Westland-toppen til at klage til Klagenævnet for Udbud (af Jesper Høberg. Jyllands-posten, 2012-

12-18) 

 

Revisorforlig. Forsvarsforliget. Finansministeriet har længe ment, at forsvarets økonomi sejlede i 

sin egen sø. Nu er forsvaret bragt ind til Finansministeriets havn. Økonomistyring og rationalisering 

er kommet i højsædet (af Mikkel Vedby Rasmussen. Berlingske tidende, 2012-12-01) 

Et skarpt, men stadig professionelt forsvar. Spørgsmålet om sammenlægning af hærens, 

søværnets og flyvevåbnets operative kommandoer til én stor værnsfælles operativ kommando er 

overraskende og pludselig dukket op igen. Hvorfor dog? (af Jørn Olesen. Berlingske tidende, 2012-

11-28). 

Ja, forsvaret har en fremtid, og selvfølgelig skal værnepligten bevares (af Gitte Lillelund Bech. 

Kristeligt dagblad, 2012-10-31). 
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Som soldat kan man blive så indebrændt. Kommentar til sagen om videoen, der angiveligt viser 

at danske udsendte soldater passivt ser til at irakiske styrker mishandler civile fanger. Kronikøren 

afviser at forsvaret ikke er egnet til konflikthåndtering og at militærpersoner dækker over hinanden 

(af Klaus Kroll. Berlingske tidende, 2012-10-24). 

Den ægte skandale. Menneskerettighedsadvokaterne er de nye krigens købmænd, der tjener fedt på 

at få den danske stat dømt for andres overgreb, som Christian Harlang, der fører sag mod den 

danske stat på vegne af 11 irakere (af Marie Krarup. Jyllands-posten, 2012-10-23) 

Forberedelse af dansk-irakisk operation gik helt galt. 'Man burde have droppet operationen'. 

Efterretningerne var tvivlsomme, og planlægningen mislykkedes, da danske soldater i Operation 

Green Desert 2004 støttede de irakiske styrker, som er mistænkt for fangemishandling. Danskerne 

mistede grebet om begivenhederne, vurderer den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard. Nu 

står den danske stat anklaget for at have medvirket til, at irakisk politi mishandlede fanger taget 

under operationen (af Anton Geist, Sebastian Gjerding og Tobias Havmand. Information, 2012-10-

20). 

Den store løgn, der skjulte overgreb. Officer: Det er uværdigt. Irak-chef: Jeg så ikke videoen. 

På skrift: Forsvaret hænger på usandt udsagn. Den danske militærledelse i Irak gennemførte en 

omstridt militæraktion i 2004, selv om efterretningsofficerer advarede mod den. Den tidligere 

efterretningsofficer Anders Kærgaard udtaler også, at danske officerer filmede og overværede 

irakiske soldaters hårdhændede behandling af civile uden at gribe ind. Efter en nyopdukket video 

erkender Forsvaret, at der var kameraer i Irak, men har tidligere oplyst det modsatte til Østre 

Landsret (af Lars Halskov, John Hansen og Jacob Svendsen. Politiken, 2012-10-19) 

Advokat: Flere officerer vil stå frem. Tidligere efterretningsofficer beskylder forsvaret for at 

dække over overgreb på irakere(af Asger Westh. Jyllands-posten, 2012-10-19) 

Advokat i frontalangreb på forsvaret. Ifølge en tidligere officer har chefen for den danske 

bataljon i Irak skjult en optagelse af fangemishandling siden 2004. Forsvaret har hidtil afvist, at der 

fandtes videooptagelser, der styrker advokat Chr. Harlangs sag mod staten (af Christian Brøndum. 

Berlingske tidende, 2012-10-19) 

Danskerne: Forsvarets omdømme halter. Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) blæser til angreb 

efter skuffende undersøgelse af forsvarets omdømme: Tilliden både i befolkningen og i forsvaret 

selv skal øges (interviewer: Bo Maltesen, interviewede: Nick Hækkerup. Politiken, 2012-10-08) 

Stop lukketheden om fremtidens forsvar. Det får store konsekvenser, når der skal spares 15 

procent på forsvarets budget - for de 23.000 ansatte og vores sikkerhedspolitiske valg fremover. 

Alligevel diskuterer politikerne fremtidens forsvar i dyb hemmelighed (af Flemming Vinther, Bent 

Fabricius, Jesper K. Hansen. Berlingske tidende, 2012-09-07) 

Forsvarets ledelse er tvunget til hykleri. Forsvar. Der er blæst om forsvarets ledelse, der er blevet 

anklaget for at være »rådden« og senest kritiseret her i avisen af 53 officerer. Sagen er, at ledelsen 
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tvinges til hykleri i krydsilden fra modsatrettede krav og forventninger (af Mette Søgaard-Andersen. 

Berlingske tidende, 2012-04-19). 

86 dages sagsbehandling endte med et - forkert – svar. Efter mange diskussioner og stribevis af 

mail og telefonsamtaler kunne Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Hærens Operative 

Kommando enes om at give Folketinget et fejlagtigt svar på spørgsmålet om antallet af fanger i Irak 

(af Jacob Svendsen. Politiken, 2012-04-08) 

Officerer retter skytset mod minister. Tidligere generaler og admiraler har indledt en offensiv 

mod forsvarsminister Nick Hækkerup for at stoppe hans kontroversielle reform af forsvarets ledelse 

(af Lars Halskov, Morten Skærbæk, Mads Brandstrup. Politiken, 2012-03-11) 

Forsvaret og NATO afviser at undersøge civile tab i Libyen. Fem danske fejl? Danske F-16-

piloter kan være ansvarlige for 25 civile libyeres død under krigen mod Gaddafi, men hverken det 

danske forsvar eller NATO ønsker tilsyneladende at undersøge eventuelle civile tab nærmere (af 

Charlotte Aagaard. Information, 2012-01-27) 

Hvad skal vi med forsvaret? Behovet for bredere kompetencer overflødiggør ikke de militære. 

Men eventyret i Afghanistan vil ikke blive gentaget, skriver SF's forsvarspolitisk ordfører (Holger 

K. Nielsen. Politiken, 2011-07-25) 

 

Danmarks NATO-omdømme (http://cms.polsci.ku.dk/pdf/dk_nato_omdoemme.pdf/) 

Anbefalinger 

Hvis Danmark også vil opfattes som en troværdig og solidarisk alliancepartner i 2010 og 2015, er 

der god ræson i at sikre, at det kommende forsvarsforlig som minimum resulterer i, at forsvarsbud-

gettets størrelse –målt som procent af BNP – bliver fastholdt. Det vil betyde, at regeringen og 

Folketinget skal afsætte flere penge til forsvaret og fortsat gøre det, således at udgifterne til forsva-

ret følger med samfundets øgede velstand som målt i stigning i BNP. Samtidig bør Danmark fortsat 

arbejde for en yderligere konkretisering og prioritering af de såkaldte ”anvendelighedsmål” i 

NATO-regi. Ved at måle anvendeligheden af forsvarsbudgettet vil Danmark være i stand til at 

dokumentere, hvor meget vi får ud af et begrænset budget. Danmark bør desuden sikre, at de ambi-

tiøse målsætninger indeholdt i det seneste forsvarsforlig bliver indfriet. Det stiller krav om, at 

forsvaret bliver bedre rustet til at rekruttere og fastholde civile og militære specialister. Man kunne i 

den sammenhæng overveje at fritage udstationerede soldater og civile for at betale indkomstskat. 

 

 

 

 

 

 

http://cms.polsci.ku.dk/pdf/dk_nato_omdoemme.pdf/
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Bilag 7: Forsvarets manglende samarbejdsvilje 

Forsvarets afslag på samarbejde/informantinterview 

 – manglende samarbejdsvilje 

 
Forsøg nr. 1: Forsvarsakademiets begrundede afslag på ansøgning  
 
Kære Heidi, 
Tak for dine mails. Jeg beklager det forsinkede svar, som skyldes ferie. 
 
Desværre sidder Institut for Strategi ikke med Forsvarets markedsføring. Det er heller ikke umiddelbart et 
område, der ligger inden for vores forsknings-, analyse- eller uddannelsesområde. Dette område ligger bl.a. 
ved Forsvarskommandoen og Forsvarets Personeltjeneste. Selvom dit projekt lyder spændende og 
interessant, så har vi i Institut for Strategi derfor desværre ikke mulighed for at deltage i det. 
Jeg ved ikke om projektet kunne have interesse i FKO eller FPT. Du er selvfølgelig meget velkommen til at 
kontakte dem. 
 
Med venlig hilsen / Best Regards 
Peter Kim Laustsen 
Special Consultant, Deputy Director of the Institute for Strategy 
 
Royal Danish Defence College 
Svanemoellens Barracks 
Ryvangs Alle 1 
2100 Copenhagen East 
Denmark 
Phone: +45 39 15 12 12 
Cell phone: +45 21 77 50 88 
Mail: ifs-11@fak.dk 
 
 
Fra: heidibombajdi@ofir.dk [mailto:heidibombajdi@ofir.dk]  
Sendt: 10. februar 2013 15:55 
Til: IFS-11 Laustsen, Peter Kim 
Emne: Specialeskrivning 
 

Kære Peter Kim Laustsen. 
 
Jeg sender her en ansøgning, mit CV, samt eksamensbeviser, i håb om at Forsvarsakademiet vil finde 
gensidig interesse i et samarbejde vedrørende et problemorienteret emne i henhold til Forsvarets 
markedsføring. 
Med venlig hilsen Heidi, 
Bachelor i international virksomhedskommunikation og igangværende Cand. ling. merc. i interkulturelle 
markedsstudier på Copenhagen Business School. 

Vedhæftet fil – ansøgning: 

mailto:ifs-11@fak.dk
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Igangværende Cand. Ling. Merc. i erhvervskommunikation og interkulturelle 

markedsstudier, med masser af erfaring indenfor faget, søger om et samarbejde 

med henblik på kandidatafhandling vedrørende Forsvarets (inter)nationale 

markedskommunikation 
Den 19.02.2013 

Kære Forsvarskommando. 

 

Jeg søger om et samarbejde med Forsvarskommandoen og/eller en stilling i samme i 

foråret/efteråret 2013, med henblik på min kandidatafhandling, som udgør en kommunikations-

strategi for Forsvarets markedskommunikation for den nationale og internationale omverden. 

Formålet med dette er bl.a. at få indsigt i vigtige aspekter ved samme, samt mulighed for at komme i kontakt 

med vigtige nøglepersoner indenfor området.  

 

Da jeg finder stor interesse i Forsvaret som organisation, og er en idérig og perfektionistisk person som 

sætter alle kræfter i for at yde mit bedste og levere de mest optimale resultater, lover jeg jer at et samarbejde 

vedrørende min specialeskrivning, vil komme jer til gode når det sidste prik over i’et i afhandlingen er sat. 

Det har jeg før bevist med mit bachelorprojekt vedrørende Kohbergs markedsføring i Spanien, samt en 

eksamensopgave vedrørende min nuværende arbejdsplads (markedsanalysefirmaet Retail Wise) 

internationale markedsføring. Jeg fik bl.a. 10 i karakter for mit bachelorprojekt, og 12 for sidstnævnte 

opgave.   

 

Da jeg lige netop er en særdeles ambitiøs, nysgerrig, og kompetent profil indenfor især metodefaget, 

strategisk- og integreret kommunikation, samt hele den markedsstrategiske udformning og planlægning, 

finder jeg det netop relevant at lade specialet tage udgangspunkt i disse fagområder. Med min stærke faglige 

side og interesse indenfor disse, kan jeg nemlig garantere, at jeg vil præstere ud over det sædvanlige, og 

levere mere end hvad der forventes af mig. Og dette mener jeg matcher den ånd, som Forsvaret 

repræsenterer.   

Mine kompetencer, samt nationale og internationale erfaringer (som international buddy for en finsk og 

spansk studerende, samt 6 måneders selvstændig research i Spanien), har bevirket, at jeg bl.a. har fået tilbudt 

praktikplads på den danske ambassade i Kroatiens hovedstad, Zagreb, samt job som digital markedsfører for 

det danske marked i den spanske virksomhed Mercantis SA i Madrid.   

 

Med dette, håber jeg inderligt at I vil finde gensidig interesse i et samarbejde af fortrolig karakter. Hvis 

yderligere dokumenter eller oplysninger end de fremsendte ønskes, er I mere end velkomne til at kontakte 

mig – så sender jeg det straks. 

 

Med venlig hilsen Heidi, 

Kommunikationsbachelor og igangværende Cand. Ling. Merc. i international virksomhedskommunikation 

og interkulturelle markedsstudier, fra Copenhagen Business School. 

 

Forsøg nr. 2: Forsvarskommandoens kommunikationschef giver afslag på 

interview 
Fra: "FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard" <FKO-CHKOM@mil.dk> 

Emne: SV: Interview i forbindelse med kandidatafhandling [RELEASABLE TOINTERNET TRANSMISSION] 

Til: Heidi Kocijancic <heko08ab@student.cbs.dk> 

Dato: Thursday, 06/06/2013 12:29:38 

Resent-From: heko08ab@student.cbs.dk 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 
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Kære Heidi 

Jeg må desværre takke nej til din interviewforespørgsel på nuværende tidspunkt. Forsvarskommandoen er 

p.t. ved at udarbejde en ny kommunikationsstrategi for forsvaret, men strategien er stadig under 

udarbejdelse og altså endnu ikke godkendt af forsvarets ledelse. Samtidig står vi over for en varslet 

sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, med de ændringer det måtte medføre for 

rammerne omkring kommunikation og –strategi. Der er derfor for mange ubekendte til, at jeg p.t. mener, 

at det ville give mening at medvirke i et interview. 

 

Held og lykke med din afhandling. 

 

Med venlig hilsen Pernille Hebsgaard Rohdemeier 

Chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling 

 

Forsvarskommandoen 

Danneskiold-Samsøes Allé 1 

1434 København K 

cid:image003.png@01CE0EBB.F0D531A0 

Tlf.: +45 4567 4567 

Tlf. direkte: +45 4567 3430 

Mobil: +45 2135 5145 

FIIN: fko-chkom 

E-mail: fko-chkom@mil.dk 

www.forsvaret.dk 

 

Fra: Heidi Kocijancic [mailto:heko08ab@student.cbs.dk] 

Sendt: 6. juni 2013 09:11 

Til: FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard 

Cc: Heidi Kocijancic 

Emne: Interview i forbindelse med kandidatafhandling 

 

Kære Pernille Rotmeyer. 

Jeg er en igangværende studerende fra CBS, som er i gang med overbygningen i kommunikation og 

marketing, og derfor skal i gang med min kandidatafhandling. 

Da jeg har valgt at skrive om Forsvarets kommunikationsstrategi- og planlægning, med formålet om at 

frembringe potentielle løsningsforslag til Forsvarets aktuelle markedskommunikative situation, vil jeg høre 

om du ville være villig til at stille op til et 30-minutters interview en af dagene i juli, august eller september, 

og om vi i så fald kan aftale en bestemt dato for mødet? I så fald, vil jeg sende dig interviewguiden en uge 

før, så du på forhånd ved hvilke spørgsmål der vil indgå i interviewet, og på den måde kan forberede dig. 

Håber at høre fra dig :) 

Med venlig hilsen Heidi, 

Kommunikationsbachelor og igangværende Cand.ling.merc fra Copenhagen Business School. 
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Forsøg nr. 3: Forsvarskommandoens pressechef melder aldrig tilbage, til trods 

for løftet derom 

Fra: heidibombajdi@ofir.dk 

Emne: Interview vedr. Forsvarets kommunikative overvejelser 

Til: FKO-CHKOM2@mil.dk <fko-chkom2@mil.dk> 

Dato: Monday, 15/07/2013 12:44:18 

1 vedhæftet fil:Interviewguide til informantinterview.docx 14 KB 

 

Kære pressechef.  

Vi talte sammen i telefon tidligere, hvor du gav mig din mailadresse, og bad mig om at sende dig en 

formålsbeskrivelse samt spørgsmålene som indgår i interviewet. 

Derfor sender jeg dig her min interviewguide, hvori både formålet står beskrevet, samt emner og spørgsmål 

indgår.  

Mange tak for din venlighed, jeg ser frem til at høre fra dig igen :) 

 

Mht bookning af interviewmøde, så er det helt fint hvis det bliver i løbet af august eller starten af 

september.  

 

Med venlig hilsen Heidi,  

kommunikationsbachelor og igangværende marketingskandidat fra CBS.  

 

 

Forsøg nr. 4: Forsvarsministeriet vælger at sende min ansøgning videre til 

Forsvarskommanden, hvorefter kommunikationsafdelingens kommunikations-

rådgiver her giver mig afslag 
Fra: FKO-KOM103A Thorsen, Suzie Rønn <FKO-KOM103A@mil.dk> 

Emne: VS: Interview i forbindelse med kandidatafhandling om Forsvaretskommunikation [RELEASABLE TO 

INTERNET TRANSMISSION] 

Til: heidibombajdi@ofir.dk <heidibombajdi@ofir.dk> 

Cc: "FKO-CHKOM1 Ryborg, Signe" <FKO-CHKOM1@mil.dk> 

Vis: detaljer tekst 

Dato: Tuesday, 16/07/2013 15:20:25 

1 vedhæftet fil:winmail.dat 19 KB 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

Kære Heidi 

Jeg har i dag modtaget din henvendelse fra Forsvarsministeriet vedr. dit ønske om interview med en 

kommunikationsmedarbejder eller marketingansvarlig i Forsvaret. I Forsvarskommandoen er vi lige nu i 

gang med at udarbejde Forsvarets nye kommunikationsstrategi, som dog ikke er færdig eller godkendt af 

ledelsen. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan hjælpe med et interview omkring vores 

kommunikative overvejelser mv. Jeg forslår i stedet for, at du forsøger at rette henvendelse til Forsvarets 

Rekruttering. De varetager Forsvarets markedskommunikation, og måske kan de være behjælpelige. 
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Deres kontaktoplysninger er: 

Forsvarets Rekruttering 

Jonstrupvej 240 

2750 Ballerup 

Tel.: 4489 5000 

- du kan evt. forsøge at spørge efter Gitte Merete Colding (FPT-RA2102). 

 

Ellers er du velkommen til at kontakte Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling igen til efteråret 

med henblik på et interview, når den nye kommunikationsstrategi er godkendt og gjort offentlig 

tilgængelig. 

Med venlig hilsen Suzie Rønn Thorsen 

Kommunikationsrådgiver, Kommunikationsafdelingen 

 

Forsvarskommandoen 

Danneskiold-Samsøes Allé 1 

1434 København K 

Tlf.: +45 4567 4567 

Tlf. direkte: +45 4567 3433 

FIIN: fko-kom103a@fiin.dk 

E-mail: fko-kom103a@mil.dk 

http://www.forsvaret.dk 

 

Fra: heidibombajdi@ofir.dk<mailto:heidibombajdi@ofir.dk> [mailto:heidibombajdi@ofir.dk] 

Sendt: 15. juli 2013 11:32 

Til: FMN-MYN-FORSVARSMINISTERIET 

Emne: Interview i forbindelse med kandidatafhandling om Forsvarets kommunikation 

 

Kære Forsvarsministerium. 

Da jeg lige nu er i gang med mit afsluttende speciale indenfor international marketing og kommunikation, 

og lader afhandlingen omhandle Forsvaret, vil jeg høre om en af jeres kommunikationsmedarbejdere, eller 

marketingmedarbejdere/ansvarlige, har lyst til at stille op til et informantinterview, hvor jeg får en 

beskrivelse af Forsvarets kommunikative overvejelser, herunder målgrupper, kommunikations mix mm.? 

 

- Så længe interview personen har kendskab til fagområdet er det super fint. I er også meget velkomne til at 

sende mig en mail over eventuelle relevante kontaktpersoner, som har kendskab til jeres kommunikation 

eller marketing. 

 

Jeg håber at høre fra jer, 

Med venlig hilsen Heidi, 

kommunikationsbachelor og igangværende marketingsstuderende fra Copenhagen Business School. 
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Forsøg nr 5: Kommunikationsafdelingens kommunikationsrådgiver ”giver sig” 

delvist 

Fra: FKO-KOM103A Thorsen, Suzie Rønn <FKO-KOM103A@mil.dk> 

Emne: SV: VS: Interview i forbindelse med kandidatafhandling omForsvaretskommunikation [RELEASABLE  

Til: heidibombajdi@ofir.dk <heidibombajdi@ofir.dk> 

Cc: "FKO-CHKOM Rohdemejer, Pernille Hebsgaard" <FKO-CHKOM@mil.dk> 

Vis: detaljer tekst Dato: Wednesday, 17/07/2013 10:23:55 

1 vedhæftet fil:winmail.dat 20 KB 

 

Kære Heidi 

Tak for din mail, som vi har læst og genovervejet. 

 

Jeg vil gerne tilbyde dig en snak omkring de helt overordnede linjer i Forsvarets kommunikationsarbejde. 

Dog med det udgangspunkt, at vi ikke kan drøfte kommunikationsmæssige prioriteringer, indsatsområder, 

kanalvalg mv. af hensyn til det strategiarbejde, der lige nu er i proces. 

 

Jeg vil fortsat anbefale dig, at du også henvender dig til Forsvarets Rekruttering, som varetager Forsvarets 

markedskommunikation. Jeg tror, at de vil kunne give dig nogle væsentlige input til din afhandling. 

 

Med venlig hilsen 

Suzie Rønn Thorsen 

Kommunikationsrådgiver, 

Kommunikationsafdelingen 

 

Forsvarskommandoen 

Danneskiold-Samsøes Allé 1 

1434 København K 

 

Tlf.: +45 4567 4567 

Tlf. direkte: +45 4567 3433 

FIIN: fko-kom103a@fiin.dk 

E-mail: fko-kom103a@mil.dk 

http://www.forsvaret.dk 

 

Fra: heidibombajdi@ofir.dk [mailto:heidibombajdi@ofir.dk] 

Sendt: 17. juli 2013 08:43 

Til: FKO-KOM103A Thorsen, Suzie Rønn 

Emne: Re: VS: Interview i forbindelse med kandidatafhandling om Forsvaretskommunikation [RELEASABLE  

 

Kære Suzie. 

Tak for din tilbagemelding. 
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Er det sådan at jeg må spørge hvad årsagen er til at i først vil lade mig afvente publikationen? Min opgave 

omhandler nemlig mere end bare kommunikation :) I siger alle det samme - at jeg skal vente til i har 

publiceret strategien, men min opgave handler ikke decideret om den ene strategi :) 

Jeg har tænkt mig at udarbejde en promoveringstrategi for jer, som går udover jeres kommunikation. Bl.a. 

indebærer den en fyldestgørende analyse af Forsvarets markedskommunikative situation, som tager 

udgangspunkt i interne og eksterne faktorer. 

Derfor håber jeg at i vil genoverveje min forespørgsel? 

 

Med venlig hilsen Heidi. 

 

 

Forsøg nr. 6: Korrespondance mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskomman-

doens kommunikationsrådgivere 

Fra: "FMN-HRA Rasmussen, Helene" <hra@fmn.dk> 

Emne: SV: SV: Interview i forbindelse med kandidatafhandling om Forsvarets kommunikation  

Til: heidibombajdi@ofir.dk <heidibombajdi@ofir.dk> 

Vis: detaljer tekst html Dato: Wednesday, 17/07/2013 12:18:50 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

Kære Heidi 

  

Jeg kan forstå på Forsvarskommandoen, at de har tilbudt dig et interview om Forsvarets overordnede 

kommunikationsovervejelser samt sendt dig kontaktoplysninger til Forsvarets Rekruttering. Jeg har 

desværre ikke andre henvisningsmuligheder i forhold til de oplysninger, du efterspørger. 

  

Held og lykke med dit speciale. 

 

Venlig hilsen 

Helene Rasmussen 

Kommunikationsrådgiver 

 

Forsvarsministeriet 

Ledelsessekretariatet 

Holmens Kanal 42 

DK-1060 København K 

 

Telefon: +45 3392 2504 

E-mail: hra@fmn.dk 

www.fmn.dk 

 

 

Forsøg nr 7: Kommunikationschefen giver sig 

Fra: Pernille Hebsgaard Rohdemeier <phr@mil.dk> 

http://www.fmn.dk/
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Emne: SV: Interview i forbindelse med kandidatafhandling 

Til: heidibombajdi@ofir.dk 

Vis: detaljer tekst html Dato: Wednesday, 17/07/2013 10:07:56 

 

Hej igen 

Jeg kan forstå, du er i dialog med en kommunilationsmedarbejder her i FKO, Suzie. Jeg har aftalt med Suzie, 

at hun tager et møde med dig, så det bliver hende, du får en aftale med i stedet. 

Med venlig hilsen 

Pernille Hebsgaard Rohdemeier 

____________________________________________ 

Fra: Pernille Hebsgaard Rohdemeier <phr@mil.dk> 

Emne: SV: Interview i forbindelse med kandidatafhandling 

Til: heidibombajdi@ofir.dk 

Vis: detaljer tekst html Dato: Wednesday, 17/07/2013 09:57:57 

 

Hej Heidi 

Det kan vi sagtens finde ud af, fx torsdag den 22/8? Mvh Pernille Rohdemeier  

 

Sendt fra min HTC-telefon 

 

----- Reply message ----- 

Fra: heidibombajdi@ofir.dk 

Til: "Pernille Rohdemeier" <phr@mil.dk> 

Emne: Interview i forbindelse med kandidatafhandling 

Dato: ons., jul. 10, 2013 18:50 

 

Kære Pernille. 

 

Jeg ved ikke om du husker mig, men jeg skrev til dig for ca. en måned siden i forbindelse med et interview 

vedr. min kandidatafhandling om Forsvarets markedskommunikation. 

 

I den anledning, vil jeg høre om du har mulighed for at afsætte ca. 1 time en dag i august eller september 

(efter eget ønske), og lade dig interviewe omkring jeres tidligere og foreløbige kommunikative 

overvejelser? I så fald, sender jeg dig interviewguiden en uge før, så du på forhånd ved hvilke spørgsmål jeg 

vil stille dig. Emnerne og spørgsmålene vil være udformet til din fordel.  

 

Håber at høre positivt fra dig. 

 

Med venlig hilsen Heidi, 

Kommunikationsbachelor og igangværende Cand. Ling. Merc. fra Copenhagen Business School. 
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8. Mailkorrespondance. Afventning af dato for informantinterview med 

kommunikationsafdelingens kommunikationsrådgiver 

Fra: FKO-KOM103A Thorsen, Suzie Rønn <FKO-KOM103A@mil.dk> 

Emne: VS: Interviewguide: Interview i forbindelse med kandidatafhandlingom Forsvarets kommunikation  

Til: heidibombajdi@ofir.dk <heidibombajdi@ofir.dk> 

Vis: detaljer tekst Dato: Wednesday, 17/07/2013 12:52:35 

1 vedhæftet fil:winmail.dat 20 KB 

 

Kære Heidi 

Ja, det er korrekt. Tak for det tilsendte, som jeg vil kigge på snarest muligt. 

 

Så vender jeg også lige tilbage med et par forslag til datoer. 

 

Med venlig hilsen Suzie Rønn Thorsen 

Kommunikationsrådgiver, Kommunikationsafdelingen 

 

 

Forsøg nr 9: Kontakt til FVR – i forbindelse med Forsvarets promovering af 

deres uddannelser 
Fra: FPT-REK107 <FPT-REK107@mil.dk> 

Emne: VS: Interview vedr. Forsvarets Rekrutterings overvejelser mht. promoveringstiltag 

Til: heidibombajdi@ofir.dk 

Vis: detaljer tekst html 

Dato: Monday, 29/07/2013 14:00:12 

 

Hej Heidi 

 

Vi i Forsvarets Rekruttering har fået din mail ang. interview. Jeg vil foreslå, at du lige ringer til mig, da jeg 

har brug for mere info om, hvilke emner du er interesseret i at tale med os om.   

 

Med venlig hilsen 

Aggi Hansen 

Content Manager 

  

Forsvarets Rekruttering 

Dir. tlf. 44 89 51 13 

www.forsvaretsuddannelser.dk 
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Bilag 8: Markedskommunikativ SWOT-analyse 

SWOT-analyse af Forsvarets nuværende Markedskommunikative 

Situation (Efteråret 2013) 

Kilder: primærdata: bilag 2, 3, 4 (observationsnotater med kildehenvisninger, informantinterview 

og personligt interview) og sekundærdata: bilag 6 (med kildehenvisninger). 

 

Markedskommunikative udfordringer 

(internt og eksternt) 

 

Potentielle løsningsforslag til de 

markedskommunikative udfordringer 

(internt og eksternt) 

 

 

Styrker 

 
 En af Danmarks største arbejdspladser, en 

femtedel er kvinder, ligestillings- og 

mangfoldighedspolitik, CSR internt og eksternt.  

 Ny forsvarsminister, Nicolai Wammen.  

 Strukturændring i forbindelse med sammen-

lægning af myndigheder. 

 Forsvarskommandoens hovedstrategier og 

delstrategier er sammenhængende, indholdet 

stemmer overens og er velovervejet, og For-

svaret har haft som mål at integrere kommuni-

kationen internt og eksternt 

 Forsvaret anser effektmåling af Forsvarets 

kommunikation som afgørende – selv med et 

stramt budget 

 Fokus på informationsrig kommunikation og 

daglige nationale og internationale nyhedsopda-

teringer om stort som småt. 

 Fælles principper for god kommunikation 

mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskomman-

doen 

 Succeshistorier internt: Michael Strøm 

 Forsvarskomm. vision for deres kommunikation: 

at være en åben og effektivt kommunikerende 

organisation, således at omverden kan forvente 

åben, klar og hurtig kommunikation. At være 

åbne og i dialog med medarbejdere og 

omverden, samt at deres kommunikation vil 

skabe kendskab og forståelse for Forsvarets mål 

og resultater, både internt og eksternt. Den 

interne kommunikation skal skabe grundlag for 

en god ekstern kommunikation, Intranettet skal 

være en væsentlig kanal for den interne 

 

Muligheder 
 

Overordnede: 

 Centralisering af den strategiske planlægning og 

beslutningstagning. 

 Kontrolgruppe i FMN 

 IMC 

 Universel promoveringsstrategi, som tager højde 

for de dynamiske omgivelser 

 Nyt marketing mix, opbygget efter de fire C’er 

(customer relations, customer cost, convenience, 

2-way communications) 

 Marketingsafdeling eller egne markedsanalyser, 

for besparelser I budgettet. 

 Ny definition af organisationens fælles værdier 

(en blanding af de forestående) 

 Ny ”best communicative practice”, med afsæt i 

bl.a. FMN og FKO’s principper for god 

kommunikation, og målgruppens efterspørgsel. 

 FKO’s målgrupper: befolkningen, pårørende, 

medierne og unge. 

 Vil gerne opfattes som relevante og moderne.  

 Nye målgrupper: medarbejdere og unge. 

 Non irriterende, men opmærksomhed- og 

interessevækkende reklamer, både analoge og 

digitale som appellerer til målgruppen.  

 Push og pull. 

 Pathos, ethos og logos som virkemidler. 

 Udvidelse af kommunikationsformer, 

reklameformer, kanaler og medier, især de 

eksterne.  

 Fokus på PR og CSR. 

 Buzz, hype og viral markedsføring. 

 Optimering af hjemmeside  
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kommunikation. Uddannelse skal sikre at ledere 

og medarbejdere kan kommunikere klart og 

forståeligt, både internt og eksternt. Samarbejde 

med eksterne medier skal skabe og udvikle gode 

relationer, også når Forsvaret udsættes for kritik 

– da mediernes omtale af Forsvaret har 

betydning for organisationens målgruppers tillid 

til forsvaret og opfattelse af samme.  Internettet 

skal fungere som det samlede medie i Forsvarets 

eksterne kommunikation, og forsvaret.dk er 

genvejen til forsvarets hjemmesider.   

 Forsvarskomm. kommunikationsmål: at sikre 

god intern og ekstern kommunikation som 

biddrager til Forsvarets omdømme og 

opgaveløsning såvel som medarbejdernes trivsel 

og engagement. Herunder, at øge befolkningens 

kendskab til Forsvaret gennem et stærkt og 

sammenhængende brand, som understøttes af de 

af myndighedernes subbrands der fremmer 

Forsvarets samlede brand. Desuden at synliggøre 

organisationen som en attraktiv og mangfoldig 

arbejdsplads og uddannelsessted. 

 Forsvarskom. kommunikationsmål skal opnås 

igennem god målrettet, kontinuerlig og 

informationsrig kommunikation til hver enkelt 

målgruppe.  

 Forsvarskom. Kommunikationsindhold: 

begrundelsen for hvorfor de opererer som de ør, 

samt gøre brug af historiefortælling om 

mennesket bag soldaten (pathos som 

virkemiddel) + Forsvarets løsning af nationale 

opgaver og at der kommunikeres fra aktuelle 

missionområder.  

 FKO’s Informations- og kommunikationstek-

nologi (IKT), og aktive deltagelse på digitalise-

ringsområdet.  

 Attraktive job og uddannelsesmuligheder. 

 Forsvarskommandoens ledelsesfilosofi: 

ledelsesudøveren har ansvaret for at omsætte 

medarbejdernes antagelser, værdier, etik, viden 

og færdigheder til kompetent og målrettet 

adfærd. Dette skal ske igennem 

ledelsesfunktionerne: relationer (via indblik, 

fællesskab og udvikling, fornyelse (via 

udvikling, mod og fremsyn), resultater (via 

fremsyn handlekraft og sammenhæng), stabilitet 

(via sammenhæng, troværdighed og indblik) 

 Forsvarets virkelighed: forsvarets opgaver skal 

løses inden for rammerne af det danske 

samfunds fastsatte værdier. 

 Danmarks NATO omdømme er positivt og DK 

opfattes som en troværdig og solidarisk 

 Intregration af medievalg og kanaler 

 Universiteter, ungdomsuddannelser, folkeskoler, 

fitness centre. 

 

I henhold til styrker: 

 Forsvaret som én af DK’s største arbejdspladser, 

en femtedel er kvinder, mangfoldigheds- og 

ligestillingspolitik, CSR internt og eksternt = 

som kommunikationsindhold i den eksterne 

kommunikation. 

 Ny Forsvarsminister: centralisering, skærpet 

intern kontrol, kulturændring, forbedret ledelse 

mm. 

 Nicolai Wammens positive corporate image kan 

bruges som virkemiddel i den interne og eksterne 

kommunikation. Ny start, og undskyldning for 

alt det foregående.  

 Michael Strøm kan indgå som hype.   

 Strukturændring = IMC (én fælles strategi) + 

nedlæggelse af en strategisk arbejdsgruppe i 

FMN + centralisering og forbedring af kulturen 

og ledelsen + den interne og eksterne 

kommunikation. MUS-samtaler og myndig-

hedernes månedlige rapporteringer til FMN’s 

strategisk orienterede afdeling og Forsvarsminis-

teren.  

 FKO’s strategisk orienterede personel som en del 

af FMN’s nye strategiske arbejdsgruppe.  

 Fortsat fokus på informationsrig kommunikation 

og nyhedsopdateringer = matcher Forsvarets 

værdier. 

 Fortsat fælles principper for god kommunikation 

kan realiseres.  

 FKO’s mål og visioner for deres kommunikation 

kan gøres gældende for hele organisationen, 

minus uddannelse af ledere og medarbejdere i 

kommunikative færdigheder.  

 FKO’s strategi for deres kommunikations-

indhold.  

 Udarbejde fælles politik for god adfærd, her-

under etik og moral, og få medarbejdernes 

underskrift på indforståelse hermed. Fælles 

intern platform, fx intranettet, hvor samtlige 

strategier, kontrakter, politikker, mål og værdi-

sæt, og handlingsplaner er samlet. 

 FKO’s Informations- og kommunikationstek-

nologi (IKT), og aktive deltagelse på digitalise-

ringsområdet 

 Fokus på attraktive job – og uddannelses-

muligheder: sikrer Forsvarets bemandingsbehov, 

gør det muligt at kommunikerer ærligt om 
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alliancepartner. 

 Ingen analoge reklameformer – godt. 

Reducerede omkostninger, og i overensstemmel-

se med de værdier, som forsvaret repræsenterer. 

 Forsvarets indsatsområder. 

 Ej fokus på reklamer, positive konnotationer i 

henhold til besparede skattekroner. 

 

 

Svagheder 
 Kommunikationsmedarbejdere bliver skåret fra. 

 Der skal tages mange politiske hensyn når vi 

kommunikerer.  

 Ingen fokus på reklamer, mindre sandsynlighed 

for at blive set og hørt. 

 Forskellige kommunikationsstrategier og 

handlingsplaner i de forskellige enheder.  

 Kommunikationsstrategien tager ikke afsæt i 

Forsvarets værdier – det er et problem da man jo 

så ikke kan integrere kommunikationen fuldt ud.  

 Medarbejdersamtaler afholdes, men der er mere 

tale om udviklingssamtaler.. der gøres brug af 

FOKUS, og det foregår på en meget gammeldags 

måde.  

 Uetisk og umoralsk adfærd, usund kultur og 

ledelse, manglende kontrol, decentralisering, 

under bl.a. den tidligere forsvarsminister.  

 Vidt forskellige kommunikationspolitikker og 

kommunikationsstrategier, kommunikative 

indsatsområder og brug af ”best practice” i 

henhold til kommunikation. Til trods for fælles 

principper for god kommunikation og fælles 

målgrupper – farligt, fordi de får kommunikeret 

forskellige budskaber som ikke biddrager til 

opfattelsen af, at der er tale om én organisation. 

Og best practice – hvorfor ikke udarbejde en som 

tager udgangs-punkt i nutidens kontekst og 

Forsvarets markedskommunikative situation? 

 FMN lever ikke op til deres rolle som øverste led 

i en hierarkisk organisation.   

 Mænd er de eneste synlige chefer i Forsvaret 

(sender signal om manglende mangfoldighed og 

lighed). Mange kvindelige ledere og ansvarlige 

med kommunikation og marketing, men ej 

synlige. 

 For mange interne kommunikationskanaler = 

stor risiko for tvetydige budskaber internt, samt 

opfattelsen af informationsfattig kommunikation. 

 Uetisk og umoralsk adfærd præger organisa-

tionskulturen + uansvarlig økonomihåndtering, 

senest i forbindelse med FMT’s ulovlige 

forventet ansøgeroptag og oprettelse af 

uddannelser + færre årlige rekrutteringer. 

 MUS samtaler mellem medarbejdere og deres 

nærmeste leder. Kan foregå elektronisk, så det er 

nemt og tidsbesparende, samt effektivt. Skal 

sikre at medarbejderne opnår definerede 

målsætninger, handler i overensstemmelse med 

helheden, trives godt på arbejdspladsen mm. 

Compentencehouse ”god dialog MUS”. 

 Forsvarets virkelighed: forsvarets opgaver skal 

løses inden for rammerne af det danske 

samfunds fastsatte værdier. Også Forsvarets 

værdier, adfærd og best communicative praksis 

skal stå i relation til det danske samfunds 

værdier: ytringsfrihed med få forbehold, etisk og 

moralsk adfærd, hensyn til hinanden, 

sammenhold, fokus på fysisk og psykisk trivsel, 

demokrati og fællesskab.   

 Forsvarets indsatsområder: Fokus på ekstern 

kommunikation om varetagelse af den nationale 

sikkerhed, miljøovervågning og søredning, 

rapportering om forhold af betydning for DK’s 

sikkerhed, brand og redningssatser brandfore-

byggelse (fordi befolkningen prioriterer disse 

opgaver, og ikke ved at forsvaret varetager 

denne opgave) 

 

I henhold til svagheder 

 Færre interne kommunikationsplatforme, for 

mere effektiv kommunikation + centralisering. 

Herved kan kommunikationspersonellets fulde 

potentiale udnyttes. 

 Analoge og digitale non irritationsvækkende 

reklamer. Vægt på diskrete reklameformer. 

 Kanaler for den interne kommunikation: 

Forsvarsavisen er et hit + vægaviser. 

Roadshows. 

 Forbedring af organisationskulturen, ledelsen, 

mere kontrol og centralisering + bedre intern 

kommunikation. Ny Forsvarsminister = nye 

indgreb, ny frisk start og flere krav til FMN.  

 Fælles strategier, politikker, kom. Politikker og 

strategier, kommunikative indsatsområder, 

målgrupper, mål og visioner, værdisæt, ny ”best 

communicative practice”.  FMN’s 

kommunikationsafdeling, ledelsessekretariat og 

FKO’s strategisk stærke personel kan samar-

bejde med de ansvarlige i de pågældende 

myndigheder vedr. bestemmelsen af samme.   

 Synliggøre Forsvarets kvindelige ledere og 

mangfoldighed for omverden.  

 Reduktion af interne kommunikationskanaler; 
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udbudsordrer for millionbeløb. Skaber negative 

konnotationer til Forsvaret og dets brand.  

 FMN’s kommunikationsafdeling og ledelses-

sekretariat udgør en svaghed. Ingen fyldest-

gørende fællesstrategier, mål og visioner, 

handlingsplaner, værdisæt, implementerings-

strategier.   

 Forsvarsministeriets og dets myndigheders 

omdømme: Forsvarsministeriets departement 

bedømmes værst, dernæst Hjemmeværnet, 

dernæst Forsvarsministeriets område, så Fors-

varet, Forsvarets Efterretningstjeneste og 

Beredskabsstyrelsen.  

 Kun 36 % af befolkningen vurderer opgave-

løsningen i Nordatlanten/Arktis som positiv 

 Forsvarets departements omdømme/intern og 

ekstern målgruppe: perception af arbejdspladsen, 

kulturen, ledelsen, forståeligheden og åbenheden 

af kommunikationen, økonomistyring, samt 

sammenhængen mellem den interne og eksterne 

kommunikation er ej optimal i FD. Befolknin-

gens perception af FD’s værdier: hierarkist, 

lukket og gammeldags (Medarbejderne i FD 

opfattes positivt). Næsten 50% af medarbejderne 

mener ikke at den interne kommunikation er 

fyldestgørende, rettidig, dialogbaseret, 

initiativrig eller åben. Og ca. 25 % mener ikke 

den er troværdig, oprigtig og forståelig.  

 FKO’s omdømme: arbejdspladsen, forsvarets 

medarbejdere overvejende positivt/neutralt. 

Værdiperception: professionelle, kammeratskab, 

hierarkisk, lukket, gammeldags. Kulturen opfat-

tes ikke som sund af alle, og en stor procentdel 

mener ikke at ledelsen er velfungerende. En 

fjerdedel og over, af alle målgrupper mener ikke 

at forsvarets kommunikation er forståelig eller 

åben for offentligheden. Et stort antal medarbej-

dere mener ikke at den interne kommunikation er 

fyldestgørende eller initiativrig, rettidig, trovær-

dig og oprigtig, baseret på dialog, forståelig og 

åben. Derudover mener en tredjedel af medar-

bejderne at der ikke er sammenhæng mellem den 

interne og eksterne kommunikation. Enighed 

blandt alle målgrupper om, at Forsvaret ikke 

styrer deres økonomi ansvarligt.     .   

 Forsvarets eksterne push kommunikation skaber 

ikke positiv opmærksomhed, og er ej heller 

proaktiv eller målrettet.  

 Forsvarets eksterne pull kommunikation skaber 

ikke værdi for brandet, og den er ikke 

dialogbaseret til trods for brugen af digitale 

kommunikationskanaler og brug af sociale 

De fleste medarbejdere får deres kommunikation 

gennem: WOM, intranet, kommunikation fra 

nærmeste leder, mails, møder, CAPTIA eller 

andet dokumenthåndteringssystem, hjemmesider 

og notater, nyhedsbreve, medarbejderblade, 

hjemmesider, kurser, sociale medier. Top 5 

medier for intern kommunikation i Forsvaret 

(WOM, kommunikation fra nærmeste leder, 

mails, intranet, nyhedsbreve)  

 Udbrede kendskabet til FMN og dets myndig-

heder, og forbedre organisationens omdømme. 

Målrettede kommunikationskanaler, medier og 

kommunikationsindhold. Hyppige markeds-

kommunikative situationsanalyser. 

 Kommunikere om årsagen til + fordelene ved de 

af Forsvarets indsatsområder, som befolkningen 

ikke finder positiv. Fx opgaveløsningen i 

Nordatlanten og Arktis.  

 Ekstern kommunikation: mere opmærksomheds-

skabende og interessevækkende push og pull (Fx 

PR, PA, TV-avisen/Nyheder i TV, Aviser, 

Dokumentarer eller andre udsendelser, Radio, 

Internettet generelt, WOM, indirekte reklamer) 

og værdiskabende pull kommunikation (mere 

dialog, relevant og interessant information, 

relations-skabelse, relevante kommunikations-

kanaler og platforme mm.) Ingen brug af 

Facebook, men gerne hjemmeside inkl. blogging, 

fora og LinkedIn.  

 Fælles hjemmeside for FKO og de underliggende 

myndigheder (for offentligheden), overskuelig-

hed og nemmere at opsøge information og 

navigere rundt i. Dertil må hver myndighed have 

et offentligt forum hvor der er plads til dialog 

med eksterne parter + på de sociale medier. 

Ansættelse af flere bloggere, eller medarbejdere 

med indsigt i de forskellige myndigheders 

værdier og indsatsområder, som kan varetage 

den eksterne kommunikation (signalerer velvilje 

– for et højere ethos). Stadig informativ 

hjemmeside og ej så meget brug af push pga. 

økonomistyring – det er dyrt – kommunikere 

dette (logos, og ethos) 

 Øge ethos, således at Forsvarets budskaber 

fremover opfattes som ligeså troværdige som de 

eksterne mediers. Ærlig, autentisk og proaktiv 

ekstern kommunikation kan være en mulighed. 

 Forsvarets kommunikationsindhold skal 

appellere til målgruppen; brug af virkemidlerne 

ethos, pathos og logos. Drage nytte af de positive 

og negative historier, som er relevante for 

målgruppen at få kommunikeret.  
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medier. Facebook – befolkningen opfatter mediet 

som utroværdigt, og det stemmer ikke overens 

med Forsvarets corporate identitet.  

 FMN og Forsvarets fælles hjemmesider: skaber 

konnotationer om at der er tale om vidt 

forskellige virksomheder, og de er uoverskuelige 

og svære at navigere rundt i. Desuden skaber de 

ikke opmærksomhed om alle myndigheder – det 

er primært FMN og FKO der er i fokus. 

 De eksterne medier opfattes som mere trovær-

dige kommunikationskanaler end Forsvarets, 

hvilket gør det svære for Forsvaret at få deres 

budskaber til at trænge igennem kommunika-

tionskanalen. De eksterne mediers budskaber om 

Forsvaret er primært negative: Lækager, uetisk 

adfærd og manglende moral præger organisa-

tionens kultur ifølge de mediesager der har været 

siden 2011. Dårlig behandling af afghanske 

tolke, passivitet i henhold til observeret mishand-

ling under internationale missioner, misbrug af 

skatteborgernes penge mm.  
 Forsvarets kommunikationsindhold appellerer 

ikke til den eksterne målgruppe: ej brug af 

pathos, logos og ethos. 

 Reduceret økonomisk budget – reducerede 

handlemuligheder i henhold til bl.a. deres 

kommunikation.  

 Intern kommunikation; envejs og top-down – 

down-top. Manglende muligheder for 

informationsdeling, for at opdage interne 

problematikker og succeshistorier. 

 Ekstern kommunikation: manglende åbenhed og 

velvilje, lang eller ingen svarrespons, tvetydige 

svar. Diskrepans mellem hvad der står på 

hjemmesiden og Forsvarets faktiske adfærd og 

det som medarbejderne siger. Bl.a. ansøgere til 

Forsvarets uddannelser føler at de holdes for nar.  

 Kritik af Forsvarets indsats overfor veteraner. 

 

 

Trusler 
 Medierne: kriterier for nyhedsjournalistik – 

basisprincipper for nyhedsjournalistik VASK: 

Man stiller sig altid på de ”svages side”: 

væsentlighed/identifikation, aktualitet, sensation, 

konflikt  

 Medierne kritiserer Forsvarsministeren, dækker 

sager om Forsvarets missioner, anklager 

Forsvaret for at være uansvarlige, kritiserer 

Forsvarets økonomistyring og forbrug, argumen-

terer for at forsvaret er professionelt og har en 

fremtid, interne lækager og negative beretninger 

 Reduceret økonomisk budget; Fokus på verbal 

og digital kommunikation, samt PR og billige 

analoge og visuelle kommunikationsløsninger.  

 Intern kommunikation; mere tovejskommuni-

kation, Top-down – down-top. For bedre 

vidensdeling og informationsspredning omkring 

interne problematikker og successer. Kan øve 

positiv indflydelse på kulturen, ledelsen og den 

eksterne kommunikation. Tovejskommunikation 

kan ske gennem MUS-samtaler og gennem 

internt online forum på Forsvarets intranet.  

 Ekstern kommunikation: manglende åbenhed og 

velvilje, lang eller ingen svarrespons, tvetydige 

svar. Diskrepans mellem hvad der står på 

hjemmesiden og Forsvarets faktiske adfærd og 

det som medarbejderne siger. Bl.a. ansøgere til 

Forsvarets uddannelser føler at de holdes for nar. 

Ærlig, åben, hurtig, forståelig og sammen-

hængende kommunikation og indhold. Tilpasset 

virkeligheden, fordi det også gør det langt 

nemmere og hurtigere at kommunikere.   

 

I henhold til trusler 

 Reducere antallet af negative interne historier, og 

reducere risikoen for at de formid-les gennem 

andre end Forsvaret. Vende VASK og de 

eksterne medier til en fordel i forbindelse med 

PR og billig opmærksomhedsskabende 

budskabsspredning.    

 krisehåndtering, proaktiv og ærlig ekstern 

kommunikation, brug af de eksterne medier i 

højere grad end hidtil, da det er med til at skabe 

mere opmærksomhed omkring brandet. 

 Bedre intern kommunikation skal forhindre 

medierne i at få fingrene i oplysninger FØR 

Forsvaret selv har nået at kommunikere 

eventuelle problemstillinger og succeer ud. 

Herved kan Forsvaret forhindre at sagerne bliver 

fremstillet værre end de er. Bedre intern 

kommunikation skal også medvirke til at sikre, at 

samtlige medarbejdere såvel som ledere ved 

hvad der foregår internt, så de alle sammen 

fremlægger samme historie og virker bevidst-

gjorte om interne sager. Derved vil deres 

fremtræden virke mere troværdig og 

professionel. 

 Interne og eksterne kommunikation skal sikre 

befolkningens og meningsdannernes opbakning 

på kort og lang sigt.  

 Udbrede befolkningen kendskab og interesse for 

Forsvaret, og over-bevise om vigtigheden af 

deres gøremål. Via et målrettet og proaktivt 
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fra soldater som har været udsendt, dækker 

Forsvarets usandheder om bl.a. skjulte overgreb i 

Irak, tidligere medarbejderes og officerers frem-

træden og udsagn om fortidige uhensigtsmæssige 

handlinger, Forsvarets lukkethed, 53 officerer 

forsvarets ledelse, intern uenighed mellem fmn, 

fko og Hærens operative kommando om hvilken 

sandhed der skal for bordet i folketinget, office-

rer indleder en offensiv mod Forsvarsministeren, 

Forsvaret afviser at undersøge civile tab i 

Libyen, diskussion om hvad vi egentlig skal 

bruge Forsvaret til mm. 

 Danmarks omdømme i det globale er i spil pga. 

vestlig forsvarspolitik. 

 Befolkningen får primært deres information om 

Forsvaret fra TV-avisen og nyhedsmedier, samt 

aviser, dokumentarer og andre udsendelser.  

 Politisk styret; underlagt politiske vedtagelser. 

Svært at forudsige hvad der sker rent økonomisk, 

samfundsmæssigt, forsvarspolitisk. Og det 

kræver en omstillingsparathed. Skal derfor være 

fleksible og proaktive i deres kommunikation og 

adfærd.  

 Befolkningens manglende kendskab til Forsvaret 

og dets myndigheder, dermed manglende opbak-

ning, og magt til politikerne (til at gøre hvad de 

vil med forsvaret) 

 Konkurrenten Hjemmeværnet, samt nationale 

uddannelsesudbydere.  

kommunikationsindhold, målrettede 

kommunikationsplatforme og kanaler, samt mere 

dialog.  

 Forbedre kommunikationen således, at Forsvaret 

gøres mere attraktiv end Hjemmeværnet, og 

samtidig også diverse mellemgående og 

videregående uddannelser.  
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Bilag 9: Statistikker over de unges medievaner og forbrug 
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Kilde: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm
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Bilag 10: Estimerede omkostninger forbundet med de 

udarbejdede tiltag 
 

 

Kommunikations- og 

reklametiltag 
 

 

Estimerede omkostninger 

(priser) 
 

Medarbejderblad & Forsvarsavis  

(digital produktion) 

2 x digital produktion af ca. 30 sider (pdf) ca. 1000 kr. 

per side = 60.000 kr. per måned. 

 

Hvis de fx bliver udgivet en gang per kvartal, er prisen 

ca. 240.000 kroner per år (mindstepris). 

 

Hvis de fx bliver udgivet en gang per måned, er prisen 

ca. 720.000 kroner (absolut maxpris).  

   

Mails & telefoni Betalt arbejdstid i forbindelse med besvarelse af 

henvendelser. 

 

Intranet, inkl. blogs, fora og 

chatrooms (optimering) 

Ved integration ind i Forsvarets eksisterende løsning, 

eller ved levering af komplet løsning med omlægning, 

er gennemsnitsprisen ca. 80 mio. (engangsbeløb).   

 

GoDialog MUS: Digitalbaserede 

medarbejdersamtaler 

Digitalt system, hvor samtalen forberedes hjemmefra og 

i fritiden. Ved brug 2 gange om året, har det reduceret 

lønomkostninger der ellers ville være forbundet med de 

traditionelle medarbejdersamtaler og forberedelsestider.  

219,- pr. bruger pr. år (5,5 mio. per år). 

 

Selvbetale arrangementer Return og investment. Ingen omkostninger.  

 

Roadshows Almindelige lønomkostninger fordi det foregår i 

arbejdstiden. 

 

Buzz Gratis, eller minimalt. 

 

Hype  Gratis, eller fx honorar i form at ekstra månedsløn, ved 

brug af bl.a. Michael Strøm (25-40.000 kroner) 

 

Viral markedsføring Gratis, eller minimalt. 

 

Dokumentarer Dokumentarer af en times varighed, kan udarbejdes til 

en pris på ca. 2-300.000 kr. 
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Autentiske reality serier Hvis man tager afsæt i, at denne type af autentiske 

reality serier er i stil med dokumentarer, og man fx 

udarbejder 4 afsnit af en halv times varighed, så vil 

cirkaprisen ligge på mellem 4-600.000 kroner.  

 

Forsvaret.dk, inkl. blogs, fora og 

chatrooms, samt mulighed for viral 

markedsføring (optimering) 

Ved integration ind i Forsvarets eksisterende løsning, 

eller ved levering af komplet løsning med omlægning, 

er gennemsnitsprisen ca. 80 mio. (engangsbeløb).  

  

Forsvaret på LinkedIn Lønning til Forsvarets bloggere. Almindelig arbejdstid. 

 

Nyhedshistorier i Tv (inkl. kontakt 

til journalister og presse) 

Gratis pressemeddelelser. Lønomkostninger i 

forbindelse med forbrugt arbejdstid. Almindelig 

arbejdstid.  

 

Video- og filmklips mm. til 

hjemmesiden 

 

Professionelle produktionsselskaber: Af 1 minuts 

varighed ca. 2.900 kroner per videoklip/filmklip. Af 2½ 

minuts varighed ca. 8.500 kroner. Corporate branding 

video af 6 minutters varighed ca. 69.000 kroner. 

Profilvideo af 2 minutters varighed ca. 39.000 kroner.  

 

Laves der fx en af hver slags 1 gang om året, er den 

samlede pris ca. 119.400 kroner. 

 

Studiepraktikanter: Vælger Forsvarets at tilbyde 

praktikpladser til fx studerende fra film-, fotograf- og 

produktionsskoler, kan der formentlig udarbejdes video- 

og filmklips til langt billigere priser.  

 

 Uddannelseskataloger  

(digital produktion) 

Ved 30 sider, og 1000 kroner per side: 30.000 kroner. 

Forestiller man sig, at uddannelseskataloget skal 

opdateres 2 gange årligt, bliver prisen per år ca. 60.000 

kroner. 

 

Mundtlige uddannelsespræsentatio-

ner på landets uddannelsesinstitu-

tioner 

Aflønning af medvirkendes forbrugte arbejdstid, samt 

eventuelle transportomkostninger. Frivillige deltagere. 

Antager man, at præsentationerne tager ca. 1 time (+ 2 

timers forberedelsestid), at der er ca. 5 deltagere, og at 

præsentationerne afholdes indenfor en max 200 

kilometers radius (ca. 3,5 times kørsel), kan 

regnestykket fx gøres op således: 

 

Timeløn ca. 200 kroner x 6,5 arbejdstimer x 5 deltagere 
x max 2 tanke benzin ca. 1000 kroner = 7500 kroner per 

besøg (et løst skud). 

Lad os derudover antage, at der afholdes en mundtlig 

præsentation per uge, hele året rundt, vil Forsvaret 

kunne lægge et årligt beløb til side på ca. 7500 x 52 
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(inklusiv ferieuger) = 390.000 kroner.  

 

Da regnestykket formodes at være eksponentielt frem 

for lineært, kan man fx sætte et minimumsbeløb til side 

på ca. 300.000 kroner per år, og et maksimumsbeløb på 

ca. 500.000 kroner per år. 

  

Uddannelsesseminarer Almindelige lønomkostninger, foregår i arbejdstiden.  

 

Plakatreklamer A1 ARK, INDOOR med roll up ramme: 1250 kr. per 

styk. Vælges fx alle Fitness Worlds 116 centre og 

Fitness DK’s 39 centre vil prisen for opsætning af én 

type plakat koste ca. 193.750 kroner.  

 

Forestiller man sig, at disse plakatreklamer udskiftes 2-3 

gange om åres, og stilles op i samtlige af disse fitness 

kæders centre, bliver prisen mellem 387.500-581.250 

kroner årligt. 

 

Advergame: online spil i form af  

”Hvem vil være millioner” 

Professionelle spiludviklere: pris mellem 100.000-

300.000 + betaling af webhosting, trafik på websitet og 

vedligeholdelse. 

 

Egne effektmålinger Kun betalt arbejdstid ved brug af gratis online analyse-

værktøjer.  

Mange penge at spare, i modsætning til nu, hvor Fors-

varet gør brug af Epinion til at foretage hyppige mar-

kedsanalyser for dem. Sidste omdømmeundersøgelse 

kostede mellem 3-400.000 kroner.  

 

Estimerede Årlige omkostninger, angivet i kroner 

(totalbeløb) 
 

Omkostninger  

(Minimum) 

= Ca. 167 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 160 mio. 

udgør en engangsinvestering. 

Omkostninger  

(Maksimum) 

= Ca. 169 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 160 mio. 

udgør en engangsinvestering. 

Gennemsnitlige omkostninger = Ca. 168 mio. kr. årligt. Ud af disse, udgør 160 

mio. kr. en engangsinvestering. 
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Kilder: 
 

Bilag 2, 3 og 4. 

 

DMA Research, Sct. Clemens Torv 15. 8000 Århus C. Telefon: 87 32 77 77.  

 

Epinion København, Ryesgade 3F. 2200 København N. Tlf. +45 87 30 95 00. Mail: tya@epinion.dk 

 

Gitte Merete Colding, kommunikationsansvarlig i Forsvarets Rekruttering. Tlf.: 32 66 50 00 

Tlf. direkte: 44 89 51 12. Mobil: 32 66 52 58 

Mail: fpt-rek102@mil.dk 

 

http://eyelight.dk/priser 

 

http://kommunikationsmaaling.dk/ 

 

http://vallekilde.dk/efteraar/spiludvikling/ 

 

http://www.akselg.dk/reklame 

 

http://www.akselg.dk/tryksager 

 

http://www.competencehouse.dk/godialog/ 

 

http://www.nextlevel-marketing.dk/kontakt.aspx 

 

http://www.propellos.dk/online-markedsfoering/online-spil.aspx 

 

http://www.start-base.dk/markedsanalyse.html 

 

https://subsite.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/03-05-2006%2020.15.00/Dagsorden/03-05-

2006%2013.53.17/430D573DE769AC2FC125716300414EA7.htm 
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