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Sammandrag  

2010 avskaffades den allmänna värnplikten och Försvarsmakten stod inför nya 

rekryteringsutmaningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten 

använder sina rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av 

organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Analysmetoden utgår från den systemisk 

funktionella grammatikens språksyn och från analyskategorierna dialogicitet, 

språkhandlingar, visuella aspekter och multimodalitet. Materialet för uppsatsen består av 

prints och videos från Försvarsmaktens rekryteringskampanjer från år 2011, 2012 och 

2013. Materialet består av samtliga fem kampanjer under dessa år: Välkommen till vår 

verklighet 2011, Vem bryr sig 2012, Det där löser sig nog 2012, Vad håller du på med 

2013 och Det är mycket nu 2013. Resultatet visar att Försvarsmakten riktar innehållet i 

kampanjerna mot specifika delar av tjänster samt breddar vad och vem som avbildas vilket 

medför att de kan nå ut till en bredare målgrupp. Myndigheten gör detta genom modalitet, 

språkhandlingar och visuella aspekter som skapar kontrast mellan mottagarens vardag och 

Försvarsmaktens verklighet.  

 

 

Nyckelord: Försvarsmakten, rekrytering, systemisk funktionell grammatik, dialogicitet, 

språkhandlingar, visuella aspekter, multimodalitet 
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1 Inledning  

Som barn minns jag hur min morfar berättade om hur han vapenvägrade och blev malaj, hur 

min farfar blev sparkad som reservofficer från armén för att hans revolver rostat ihop och hur 

mina morbröder berättade historier från deras lumpartid som skulle kunnat tagits ur den svenska 

filmklassikern Repmånad. När jag sedan blev äldre var det vänners syskon och kompisar från 

idrottslag som matade mig med historier om den ökända värnplikten. Men när det var dags för 

min årgång att mönstra år 2010 hände det något. Värnplikten avvecklades och en era med start 

år 1901 var över. 

2010 övergick Försvarsmakten till ett insatsförsvar till följd av bedömningar av det globala 

säkerhetsläget (Försvarsmakten, 2019). I samband med att insatsförsvaret infördes beslutades 

att värnplikten skulle ligga vilande i fredstid och den så kallade totalförsvarsplikten, att alla i 

åldrarna 16–70 år måste bidra om det blir krig, infördes (Försvarsmakten, 2019). 

Totalförsvarsplikten gäller såväl kvinnor som män och vägran att mönstra kan medföra böter 

(Rekryteringsmyndigheten, 2016). I och med avskaffandet av mönstringsplikten i fredstid stod 

Försvarsmakten inför nya utmaningar då den personal som skulle rekryteras var tvungen att 

aktivt såväl söka som genomföra grundläggande militär utbildning för att sedan kunna erbjudas 

en anställning. Myndigheten måste marknadsföra en bild av Försvarsmakten som lockar 

blivande medarbetare och tillika konkurrera med såväl studier som den övriga 

arbetsmarknaden.  

 

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Hur skulle myndigheten nå ut till och uppmana presumtiva rekryter att frivilligt söka sig till 

Försvarsmakten? Uppsatsen ämnar därför undersöka hur Försvarsmakten använder sina 

rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare. 
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2.2 Frågeställning 

Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats:  

● Med vilka öppna och dolda budskap försöker Försvarsmakten locka presumtiva 

rekryter? 

● Vilka målgrupper kan identifieras utifrån de undersökta kampanjerna?   

● Hur har Försvarsmakten utformat sina reklamer för att skapa dialog med målgruppen 

under perioden år 2011–2013?  

3 Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Försvarsmaktens kampanjer 

På Försvarsmaktens hemsida finns tolv kampanjer sedan avskaffandet av värnplikten 2010. 

Mellan 2011 och 2018 publicerades en till två kampanjer per år. Notera att Försvarsmaktens 

rekryteringsprocess under perioden 2010–2018 åter har förändrats i och med återinförandet av 

värnplikten 2017. Med viss variation mellan kampanjerna består de av prints i olika former för 

såväl inomhus- som utomhusbruk, TVC/ Bio som innefattar olika videos, radiomaterial, 

kampanjsajter, direktreklam och banners.  

 

3.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning om Försvarsmaktens rekryteringskampanjer finns endast i ytterst begränsad 

omfattning. De fåtal undersökningar som finns är examensuppsatser på kandidatnivå. 

Siri Nilsson och Nora Olofsson (2013:48) undersöker i uppsatsen Soldat - det lättaste yrket 

i världen - En studie av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj 

Försvarsmaktens utmaning att rekrytera personal till ett yrke som medför en direkt hälsorisk. 

Uppsatsen är skriven inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap på C-nivå vid 

Linnéuniversitet. I uppsatsen undersöker Nilsson och Olofsson de språkliga och retoriska 

strategier som förekommer i Försvarsmaktens kampanj Vad håller du på med 2013. Den 

kommunikativa utmaningen Försvarsmakten står inför möter organisationen genom att lyfta 

fram de delar av yrket som fokuserar på sympati och hjälpsamhet istället för det centrala för 

organisationen, rätten till väpnat våld, som kan verka avskräckande och medföra livsfara 
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(Nilsson och Olofsson 2013:6–7). Nilsson och Olofsson (2013:51) betonar Försvarsmaktens 

målgruppsmedvetna satsning på att framställa en anställning med fokus på att bidra till något 

större än individen själv: en tjänst som är meningsfull och präglas av hjälpsamhet och sympati.  

Kampanjen Vad håller du på med 2013 analyseras också av Jonathan Myhr i uppsatsen Rätt 

film på rätt plats - En analys av budskapen i Försvarsmaktens rekryteringsfilmer ur ett 

kulturellt perspektiv. Myhrs uppsats klassas som självständigt arbete för yrkesexamen inom 

ämnet Krigsvetenskap, Officersprogrammet, Försvarshögskolan. Syftet med studien är att 

undersöka vilka värderingar Försvarsmakten vill förmedla och hur dessa är anknutna till en 

tänkt målgrupp i Försvarsmaktens filmer utifrån ett kulturellt perspektiv. Analysmodellen som 

används till reklamfilmerna innehåller semiotikanalys, diskursanalys, retorikanalys 

innefattande retoriska stilgrepp samt argumentationstyper. Myhr (2013:39) menar att 

Försvarsmakten strävar efter att få potentiella rekryter att ifrågasätta sin vardag och fundera 

över om de kan göra något mer värdefullt av sin tid. Genom reklamfilmerna framställer 

Försvarsmakten sig som en modern arbetsgivare som tar ett steg bort från förlegade 

uppfattningar om vad en effektiv militär innebär. Istället inriktar sig myndigheten mot 

humanitära insatser i samklang med målgruppens värderingar baserade på 

samhällsengagemang och solidaritet (Myhr, 2013:40). Försvarsmaktens varumärke är 

föränderligt och anpassas till de strömningar som finns i samhället, allt för att konkurrera med 

andra arbetsgivare på arbetsmarknaden (Myhr, 2013:40).  

Johanna Hillforth och Linda Olander (2014:3) undersöker i studien Vad håller ni på med: 

En studie i Försvarsmaktens marknadskommunikation, publicerad vid Uppsala Universitet på 

kandidatnivå inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vilka kommunikativa 

funktioner Försvarsmakten använder sig av i sitt kampanjarbete efter avskaffandet av 

värnplikten 2010. I kombination med detta undersöker de också om myndigheten lyckas 

reproducera en bild av sig själv som stämmer överens med deras regeringsuppdrag. Hillfort och 

Olander (2014:47) skriver att “Försvarsmaktens förändrade externa 

rekryteringskommunikation har sedan 2010 öppnat dörrar för nya förutsättningar och 

utmaningar och deras rekryteringskampanjer har förbryllat och provocerat många”. Genom en 

semiotisk analys indelad i denotationer och konnotationer undersöker Hillforth och Olander 

(2014:21–23) prints från kampanjerna Välkommen till vår verklighet 2011, Vem bryr sig 2012, 

Det där löser sig nog 2012, Vad håller du på med?2013 och Det är mycket nu 2013. Hillforth 

och Olander (2014:45) menar att Försvarsmakten ger liv åt sitt egna varumärke genom att skapa 

en viss aura kring sin verksamhet som i sin tur bidrar till såväl intresse som nyfikenhet genom 

att framstå som kontrasterande till mångas verklighet. Denna kontrast manifesteras i en bild, 
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framställd genom provokation, av att göra skillnad i samhället (Hillforth & Olander, 2014:45). 

De menar också att Försvarsmakten förmedlar sitt regeringsuppdrag genom dessa provocerande 

bilder i kombination med text som beskriver organisationens arbetsuppgifter (Hillforth & 

Olander, 2014:46) 

I Det nya slagfältet: En analys av Försvarsmaktens rekryteringskampanjer i print sedan den 

allmänna värnpliktens avskaffande av Alve Lindholm (2015), en kandidatuppsats publicerad 

vid Stockholms universitet på Institutionen för mediestudier inom ämnet Medie- och 

kommunikationsvetenskap, analyserar författaren prints från de fem kampanjerna Välkommen 

till vår verklighet 2011, Vem bryr sig 2012, Det dör löser sig nog 2012, Vad håller du på med 

2013 och Det är mycket nu 2013. Lindholm (2015:2) undersöker hur Försvarsmakten förmedlar 

sina värdeord - öppenhet, resultat och ansvar - samtidigt som organisationen balanserar mellan 

reklam och propaganda. Lindholm utgår från ett analysschema som undersöker bild, 

denotationer och konnotationer, och en retorisk analys som innefattar bland annat 

argumentationstekniker och retoriska stilfigurer för att undersöka vad som ligger under ytan av 

printsen. Öppenhet menar Lindholm (2015:30) illustreras genom att kvinnor, 

”datorspelsnördar”, ”bokfanatiker” och ”söderhipsters” porträtteras som potentiella rekryter 

vilket avviker från den stereotypiska bilden av en manlig macho militär. Försvarsmakten visar 

således prov på en organisation där alla accepteras för den de är men också ett behov för deras 

kompetens. Försvarsmaktens värdeord är tydliga i printsen menar Lindholm (2015:31) och 

utvecklar att Försvarsmakten vill skapa en image och varumärke utifrån värdeorden. Det här 

gör myndigheten för att etablera sig som en attraktiv och trovärdig arbetsgivare som kan 

attrahera rätt sorts anställda.  

Som framstått ovan har flertalet uppsatser publicerats med sin utgångspunkt i de förändrade 

rekryteringsförhållandena Försvarsmakten stod inför i och med avskaffandet av värnplikten 

2010. Materialets utformning möjliggör analyser från ett flertal perspektiv med utgångspunkt i 

exempelvis media- och kommunikationsstudier eller krigsvetenskap men också inom 

svenskämnet. Medan Försvarsmaktens kampanjer har blivit undersökta utifrån retoriska 

stilgrepp och argumentationstekniker eller bildernas denotation och konnotation saknas studier 

som undersöker Försvarsmaktens material utifrån hur materialet är utformat för att skapa 

dialog. Vidare har flertalet av tidigare undersökningar tagit ut olika delar av kampanjerna 

publicerade mellan 2011 och 2013 medan undersökningar av ett mer heltäckande material från 

perioden saknas.   
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4 Material 

Studieobjektet för denna uppsats består av kampanjerna från de tre första åren efter att 

reformerna i Försvarsmaktens rekryteringsprocess trädde i kraft. Det vill säga kampanjer från 

2011, 2012 och 2013. Materialet består av samtliga fem kampanjer under dessa år: Välkommen 

till vår verklighet 2011, Vem bryr sig 2012, Det där löser sig nog 2012, Vad håller du på med 

2013 och Det är mycket nu 2013. Se bilaga 1 för översikt av material. Jag har valt 

sammanhängande material av lagom storlek för uppsatsens omfattning från början av perioden 

efter värnpliktens avskaffades. Detta skapar en helhetsöverblick över kampanjerna mellan 

2011–2013 istället för att välja ut enstaka print från samtliga kampanjer som har producerats.  

Materialet innefattar endast kampanjernas videos tillgängliga på Försvarsmaktens hemsida 

och publicerade på Försvarsmaktens Youtubekanal, samt de affischer som tillhör kampanjerna. 

Affischerna kommer refereras till som prints eftersom detta är det ord Försvarsmakten använder 

för sitt tryckta material. Notera att till kampanjerna kommer enbart det material som 

Försvarsmakten märkt som print analyseras trots att de har andra posters för utomhusbruk samt 

tryck till så kallad stortavla. Denna avgränsning är nödvändig för att materialet ska vara 

likvärdigt från de olika kampanjerna och inte innefatta olika typer av kampanjmaterial. Mellan 

2011 och 2013 användes totalt arton reklamfilmer och tjugofyra prints. Av dessa arton 

reklamfilmer kommer sjutton vara en del av mitt material då reklamfilmen Taket 20 sek från 

kampanjen Det är mycket nu 2013 användes två gånger med enbart ändrat ansökningsdatum i 

sluttexten.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

Den systemisk funktionella grammatiken, förkortat SFG, är en analysmodell som utgår från att 

betydelse av en text skapas inom en viss kontext (Halliday & Matthiessen, 2013:3; Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011:7). SFG är framtaget av M. A. K Halliday som publicerade den första 

versionen av standardverket Introduction to functional grammar 1985 och idag är verket 

publicerad i fyra upplagor. Medan Halliday främst applicerade SFG på skriven text nyttjade 

Kress och van Leeuwen de grundläggande tankarna inom SFG i analyser av visuella texter. I 

deras bok Reading Images the grammar of visual design, publicerad 1996, undersöker de hur 

bilder kan kommunicera mening och menar att bilder kan analyseras grammatisk på ett liknande 

sätt som skrivna texter (Kress och van Leeuween, 2006:17). Texter som innefattar ett flertal 
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kommunikationsformer som exempelvis skrift och bild eller rörliga bilder och musik brukar 

kallas för multimodala (Björkvall, 2009:8). Multimodala analyser kan visa hur olika modala 

resurser tillsammans framhäver eller skapar mening (Hagren Idevall 2016a:49; Björkvall 

2009:8). Inom utvecklingen och nyttjandet av SFG vid analys av multimodala texter i en svensk 

kontext under 2000-talet ses Holmberg & Karlsson (2006), Björkvall (2000) och Holmberg, 

Karlsson & Nord (2011) som standardverk. Även denna uppsatsen utgår från dessa.  

Inom SFG brukar texter analyseras utifrån den interpersonella, ideationella och textuella 

metafunktionen (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:10). Den interpersonella metafunktionen 

uttrycker hur vi söker kontakt till andra genom språket och hur vi förhåller oss till dem 

(Holmberg & Karlsson, 2006:18). Holmberg (2011:97) skriver att ”ordet interpersonell betyder 

’mellanmänsklig’, och vad den interpersonella metafunktionen handlar om är just hur språket 

möjliggör interaktion mellan människor i text och samtal”. Inom den ideationella 

metafunktionen beskriver vi världen runt omkring oss medan den textuella metafiktionen 

innebär att vi skapar mening mellan olika delar av information genom att organisera den med 

hjälp av språket. Föreliggande studie intresserar sig främst för den kontaktskapande potentialen 

i Försvarsmaktens reklamkampanjer. De analysverktyg som används är därför sådana som kan 

säga något om hur betydelser uttrycks i texterna utifrån den interpersonella metafunktionen. 

Konkret kommer dialogicitet, modalitet, språkhandlingar, bildhandlingar och distans att 

undersökas. De fem koncepten presenteras i det följande kort i ett teoretiskt perspektiv. Hur jag 

tillämpar dem i mitt arbete beskrivs sedan i avsnitt 6. 

Dialogicitet delas in i två kategorier: monoglosser och heteroglosser (Hagren Idevall 

2016b:70). Monoglosser innebär att det finns en “röst” som uttrycker en specifik åsikt och det 

finns endast ett perspektiv utan någon form av erkännande av andra röster eller andra perspektiv 

(White & Martin, 2007:99–100). I kontrast är heteroglosser uttalanden som erkänner existensen 

av andra åsikter och ståndpunkter (White & Martin, 2007:99–100). Enligt Hagren Idevall 

(2016b:70) kan heteroglosser fungera på ett flertal sätt, exempelvis förkunnande, övervägande 

eller erkännande attribuering. En texts dialogicitet kan analyseras med hjälp av en undersökning 

av modaliteten, ”en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika 

hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll” (NE – modalitet).  

Modalitet kan uttryckas genom användningen av interpersonella satsadverbial och modala 

verb. Sannolikhet och vanlighet ofta uttrycks genom interpersonella satsadverbial så som 

kanske, förmodligen, säkert, ibland, ofta och alltid (Holmberg, 2011:107). Satsadverbial 

används också för att uttrycka talarattityd, individualitet, intensitet och tid (Holmberg, Karlsson 
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& Nord, 2011:107). Modala verb utrycker också modalitet och kan exemplifieras av skillnaden 

mellan användandet av verben kan, bör och ska i en mening.  

Språkhandlingar är ett system inom den interpersonella metafunktionen. Genom att beskriva 

språkhandlingarnas grammatik är det möjligt att urskilja vad i språket som skiljer dem åt från 

varandra (Holmberg & Karlsson, 2006:37). Viktigt att notera är att inom beskrivningen av 

språkhandlingarnas grammatik används termerna subjekt och finit inom den funktionella 

grammatiken vilket skiljer sig från termerna subjekt och finit verb som används i traditionell 

grammatiken även om de syftar till generellt samma saker (Holmberg & Karlsson 2006:37). 

Först följer en redogörelse över hur språkhandlingars uttrycker en kombination av talarroll och 

utbyte för att sedan redogöra de fyra språkhandlingarnas grammatik. Avsändaren kan inta 

antingen en givande eller en krävande roll och det utbyte språkhandlingen handlar om kan vara 

antingen information eller varor och tjänster (Holmberg & Karlsson 2006:36). Om avsändaren 

ger information är språkhandlingen per definition ett påstående. Om den istället kräver 

information är det en fråga. Av de grundläggande språkhandlingar kräver påståendet minst 

interaktion av mottagaren och det är lätt att förbise hur ett påstående öppnar för respons 

(Björkvall, 2009:32; Holmberg & Karlsson 2006:49). Ett påstående är i sin utformning givande 

av information med den förväntade responsen bekräftelse alternativt ifrågasättande. 

Grammatiken i en påståendesats följer inte ett fast mönster och subjektet kan komma före finit 

eller efter men vanligast är att subjektet kommer före finit (Holmberg & Karlsson 2006:50) 

exempelvis hon kommer sen. En fråga behandlar också information men ses som krävande 

eftersom informationen krävs av mottagaren som förväntas att antingen ge ett svar eller avstå 

att svara. Frågesatsens grammatik beskrivs som att subjektet kommer efter finitet (Holmberg & 

Karlsson 2006:47) exempelvis kommer du?  Om avsändaren ger en vara eller en tjänst kan man 

tala om ett erbjudande. Kräver den däremot en vara eller en tjänst är det fråga om en uppmaning 

(Holmberg & Karlsson 2006:36). Utformningen av ett erbjudande medför att det ses som 

givande med den förväntade responsen accepterande eller avvisande. Erbjudanden har ingen 

speciell grammatik eftersom utbytet av varor och tjänster främst fokuserar på det materiella 

utbytet och är beroende av situationen utbytet sker i (Holmberg & Karlsson 2006:55). I kontrast 

klassas en uppmaning som krävande med den förväntade responsen som antingen ett åtagande 

eller en vägran (Holmberg & Karlsson, 2006:36). Uppmaningssatser kännetecknas av ett verb 

i imperativform och saknar subjekt men kan innehålla lyssnartilltal (Holmberg & Karlsson, 

2006:54) exempelvis stäng fönstret! 
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Grammatiska metaforer avviker från typiska sätt att uttrycka språkhandlingar. En 

grammatisk metafor bygger på konceptet att grammatiska val skapar betydelse men att 

betydelsen ändå inte är låst till ett grammatisk val (Holmberg, 2011:103). En grammatisk 

metafor används för att uttrycka en viss språkhandling men tar utseendet och formen av en 

annan typ av språkhandling. Exempelvis kan ett påstående uttryckas genom en frågesats 

illustrerat av ”vem bryr sig?” som egentligen förmedlar påståendet ”ingen bryr sig”. Ett annat 

är hur en frågesats som ”kan du stänga fönstret?” realiserar uppmaningen ”stäng fönstret”.  

Grundläggande bildhandlingar kan likt språkhandlingar delas in i undergrupper men i stället 

för fyra subgrupper förekommer två: givande, i form att ett erbjudande, och krävande i form av 

ett krav (Björkvall, 2009:37). Detta uttrycks främst genom blicken där en person som ser rakt 

in i kameran, och möter mottagarens blick, ställer ett krav på såväl uppmärksamhet som 

interaktion medan en person som inte ser in i kameran erbjuder mottagaren att kravlöst betrakta 

den avbildade (Björkvall, 2009:36). Specifika bildhandlingar möjliggör fler tilltal genom 

kroppsspråket som tar formen av erbjudanden och uppmaningar. Vid specifika bildhandlingar 

nyttjas kroppsspråket för att tolka in betydelser (Björkvall, 2009:37). Björkvall (2009:37) 

menar exempelvis att ögonbrynens position kan förmedla förvåning, en utsträckt hand ett 

erbjudande eller en hand som är vertikalt utsträckt kan signalera ”stopp”. Vidare utvecklar 

Björkvall (2009:37) att bildhandlingar kan vara integrerande med språkhandlingar och fungerar 

då som förstärkare eller vice versa. I multimodala texter är det vanligt att språk- och 

bildhandlingar är sammanflätade och gemensamt uttrycker kommunikativa handlingar 

(Björkvall, 2009:37–38).  

Distans i multimodala texter handlar inte om en fysisk distans som vid verkliga möten mellan 

människor utan snarare om hur bilden är beskuren (Björkvall, 2009:39). Vid en extrem närbild 

ses inte hela huvudet och beskärningen ”placerar” mottagaren nära den avbildade vilket ger ett 

personligt och till viss del intimt perspektiv (Björkvall, 2009:41). Ett steg ifrån en extrem 

närbild hittar vi en vanlig närbild som visar mer av en person, ofta hela eller delar av 

överkroppen vilket indikerar en personlig distans utan att vara intim (Björkvall, 2009:41). Där 

extrema närbilder och vanliga närbilder uttrycker en personlig distans skiftar bilder med ett 

medelavstånd till en social distans. Medelavstånd delas in i följande underkategorier: nära 

medelavstånd där ungefär halva personen avbildas, medelavstånd där personen avbildas 

ungefär från knäna och långt medelavstånd där precis hela personen syns i bild (Björkvall, 

2009:42). Ett ytterligare kameraperspektiv är distanserade bilder där en eller flera personer 

avbildas i helfigur och rymmer mindre än halva av den totala bildytan (Björkvall, 2009:44). 
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Björkvall (2009:52) menar att även attityder kan uttryckas via kamperaperspektiven: ovanifrån-

perspektiv, öga-mot-öga-perspektiv och underifrån-perspektiv. Kameraperspektivet kan sägas 

uttrycka ett maktförhållande. Vid ett ovanifrån-, eller också kallat fågel-, perspektivet tillskrivs 

betraktaren makt medan öga-mot-öga-perspektivet skapar maktbalans i kontrast till underifrån-

, eller grod-, perspektivet indikerar att den avbildade har makten (Björkvall, 2009:52). 

 

6 Metod 

För att kunna svara på mina frågeställningar, som centreras kring identifikation av målgrupp, 

vilka budskap som ska locka rekryter samt hur reklamerna är utformade, behöver jag fokusera 

på hur Försvarsmakten skapar interpersonell kontakt. Jag nyttjar analysverktyg som är baserade 

på systemisk funktionell grammatik, SFG, i kombination med visuella aspekter som sedan 

undersöks utifrån multimodalitet. Utifrån min teoretiska utgångpunkt och koncepten 

dialogicitet, modalitet, språkhandlingar, bildhandlingar och distans (se avsnitt 5) har jag 

definierat fyra analyskategorier: dialogicitet, språkhandlingar, visuella aspekter och 

multimodalitet.  

Dialogicitet undersöks till skillnad från Hagren Idevall, som analyserar om och hur texter 

fungerar som monoglosser eller heteroglosser, utifrån heteroglosser och deras dialogiska 

uppbyggnad för att synliggöra hur olika röster positioneras mot och till varandra genom 

interaktion (Hagren Idevall, 2016b:70). Då kampanjernas syfte är att rekrytera och väcka 

intresse antas det att samtliga fungerar som heteroglosser. Med andra ord kommer jag inte att 

lägga samma fokus som Hagren Idevall på formen av realiseringen av en röst utan snarare på 

hur rösten framställs för att skapa dialog genom användandet av interpersonella satsadverbial 

och modala verb.  

Språkhandlingar används för att undersöka vilka talarroller och utbyten som sker inom 

ramen för kampanjerna. Genom att undersöka språkhandlingar kan jag få en överblick om de 

förväntningarna som Försvarsmakten ställer på mottagarens respons.   

Visuella aspekter använder jag som en samlingsterm för ett flertal olika aspekter som är 

kopplade till bildens funktion. Dessa inkluderar: grundläggande och specifika bildhandlingar, 

distans och perspektiv och avbildning. Jag använder termen avbildning för att fokusera på vad 

och vem som avbildas och hur personen framställs kopplat till Försvarsmakten. Är personen i 

bilden avbildad som en stereotypisk macho manlig Hollywoodmilitär hämtad från filmen Full 
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Metal Jacket eller är det en civil person som snarare för tankarna till något så vardagligt som 

att sortera böcker? Med andra ord fokuserar avbildning på vilka personer Försvarsmakten väljer 

att vara ansiktet utåt och därigenom modeller för presumtiva sökande.  

En multimodal analys är viktigt för att få översikt över hur olika modaliteter påverkar 

varandra och vad detta gör med helhetsintrycket av prints och videos. Jag undersöker därför om 

olika modaliteter påverkar helhetsintrycket och framställningen i Försvarsmaktens kampanjer.  

Jag vill göra kvalitativa textanalyser för att kunna undersöka kommunikationsstrategier i 

varje enskilt fall därför analyserar jag samtliga fall, det vill säga prints och videos. Jag vill 

samtidigt kunna generalisera resultaten ur textanalyserna och har jag valt att undersöka hela 

kampanjer under en sammanhängande tidsperiod. Textanalyserna är därför förhållandevis korta 

och koncentrerade samt följer ovanstående analysverktyg. Arbetsprocessen har bestått av att 

undersöka materialet med en översiktlig lista av ovanstående aspekter, analysera utformningen 

på den skrivna texten, undersöka förekomsten av interpersonella satsadverbial och modala verb 

samt kartlägga kampanjens bilder utifrån visuella aspekter för att sedan övergå till hur olika 

modaliteter påverkar helheten. Redogörelsen av analyser ser något olika ut under de olika 

rubrikerna nedan för att ge en så överskådlig bild som möjligt. Analyserna presenteras 

tillsammans med resultat löpande i avsnitt 7 Resultat och analys.  

 

7 Resultat och analys 

I det följande kommer samtliga kampanjer analyseras enskilt, såväl videos som prints, i 

kronologisk ordning med början i kampanjen Välkommen till vår verklighet 2011 följt av Vem 

bryr sig 2012, Det där löser sig nog 2012, Vad håller du på med 2013 och Det är mycket nu 

2013. Inom de olika kampanjerna är analyserna strukturerade något olika för att på enklaste sätt 

få en översikt av materialet men utgår först från videos för att sedan gå vidare till prints. För 

majoriteten av reklamfilmerna analyserar jag först det skrivna ordet för att sedan gå över på 

bildens betydelse. För att undvika upprepningar i varje enskild kampanjanalys analyserar jag 

inledningsvis hur de gemensamma typsnitten fungerar interpersonellt. Anledningen till att 

typsnitten analyseras är att de utgör ett visuellt inslag i samtliga kampanjer, såväl som prints 

som videos, och trots att de inte analyserar under några av mina analyskategorier fungerar de 

inom den interpersonella metafunktionen som ett visuellt element inte går att förbise.  
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7.1 Intrycket av typsnittet 

Björkvall (2009:7) menar att “alla tryckta texter har exempelvis ett visst typsnitt, eller i alla fall 

former på bokstäverna, som kan vara betydelsebärande i sig”. Typsnittet/-en skapar genom sin 

utformning associationer vilka leder till en dialog mellan olika kontexter (Björkvall, 2009:127–

128). Men typografi kan också verka genom erfarenhetsbaserade metaforer vilket innebär att 

människor skapar mening i ett visst avseende baserat på tidigare erfarenheter. Björkvall (2009: 

29) skriver att ”de flesta vet vad skillnaden är mellan å ena sidan ’fet’ eller ’tjock’ och den andra 

’smal’ eller ’tunn’ utifrån erfarenheter från omvärlden”. Det vill säga att fet eller tjock ofta 

indikerar mer stabil eller tung än något som anses som smalt eller tunt. Detta kan illustreras av 

att en fet stilad text anses ”tyngre” än samma typsnitt i en smalare variant. Typsnittet kan verka 

för att kontrastera andra element och betona det skrivna ordet eller verka för att flera element 

på ett mer harmoniskt sätt samverka (Björkvall, 2009:44).  

Tre olika typsnitt används i samtliga av kampanjernas text. Rubriken är satt med 

Försvarsmaktens egna typsnitt Försvarsmakten Sans Stencil medan informationstexten är 

skriven med Försvarsmakten Sans Regular (Försvarsmakten, 2016). Typsnittet på rubriken har 

skarpa kanter och är tjockt. Designen kan kopplas till stereotyper om det kärva och inrutade 

livet i militären. Det strama uttrycket för tankarna till disciplin. Enligt Björkvall (2009:141) kan 

kantiga typsnitt kopplas ihop med utryck som teknik, funktionalitet och rationalitet. I kontrast 

framstår typsnitt med mer rundade former som mindre tekniska och mera mjuka och mänskliga 

(Björkvall, 2009: 131). De hårda, tuffa och utmanande värderingar som Försvarsmakten står 

för kommuniceras genom designen på rubriken medan informationstextens mer mjuka stil 

fungerar avdramatiserande i jämförelse. I tre av kampanjerna, Välkommen till vår verklighet 

2011, Det där löser sig nog 2012 och Det är mycket nu 2013 nyttjar Försvarsmakten typvikt 

vilket innebär att genom att göra delar av budskapet fetstilta lyfta fram dessa som viktigare. 

(Björkvall, 2009:136–137). Exempelvis i kampanjen Det där löser sig nog 2012 står rubriken 

”välkommen till vår verklighet” med fet och kantig stil som skapar en kontrast i valet av typsnitt 

med den mindre informationstextens som är skriven med ett mjukare typsnitt. Vidare innehåller 

alla prints och videos Försvarsmaktens logga. Den består av texten Försvarsmakten i 

kombination med det heraldiska vapnet som föreställer ett svärd som symboliserar militär 

verksamhet i kombination med det lilla riksvapnet. Försvarsmaktens logga får inte användas 

utan tillstånd och legitimerar därför att annonserna utfärdats av myndigheten (Försvarsmakten, 

2016).  
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Print från kampanjen Välkommen till vår verklighet 2011 

7.2 Välkommen till vår verklighet 2011 

7.2.1 Videor Reklamfilm 1 och Reklamfilm 2 

Språkhandlingarna i reklamfilmerna utgörs främst av påståenden som definierar vad 

Försvarsmakten inte kan erbjuda samt kan erbjuda. Detta presenteras av en engelsktalande röst. 

Efter att rösten berättat vad Försvarsmakten inte kan erbjuda byts den ut till en svensk soldat 

som presenterar ett erbjudande i form av ett påstående: “men vi kan erbjuda er vår verklighet, 

en utbildning som leder till ett jobb, där du kan göra skillnad”. Det direkta tilltalet medför att 

talaren distanserar sig från en presumtiv rekryt genom användandet av pronomenet vi, i 

kombination med vår, som ställs emot er. Det vill säga att er är ”ni som inte är en del av vår 

verklighet och därigenom verksamhet”. Det modala verbet kan används två gånger i den sista 

meningen och uttrycker en sannolikhet som innebär att ”om du ansöker till Försvarsmakten så 

är det sannolikt att du kommer att göra skillnad”. Vidare uttrycker ”på riktigt” en omständighet 

hur en kan göra skillnad vilket också insinuerar att personen i dagsläget inte gör någon skillnad. 

Filmen innehåller även en uppmaning, med imperativformen ansök, om att söka till 

Försvarsmakten med texten ”ansök till soldat/sjöman...” som blir synlig i den sista scenen. 
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Kameradistansen varierar genom videon. Den skiftar från extrem och vanlig närbild till 

medelavstånd och distanserad. Öppningsbilden har en intim karaktär, från en distans som kan 

klassas som en extrem närbild, som visar en manlig soldat, först utan camouflagefärg i ansiktet 

och sedan med, som tittar snett ovanför kameran men ändå så pass nära kameran att han kräver 

uppmärksamhet från tittarna med blicken. Inledningsvis filmas mannen från en intim distans 

för att sedan ses från ett mer distanserat perspektiv. I slutscenen byts den camouflagemålade 

soldaten ut mot en osminkad manlig soldat i m90-uniform. Soldaten avbildas inledningsvis ur 

ett medelavstånd samtidigt som han står på knä och andas tungt vilket signalerar den fysiska 

utmaningen som Försvarsmakten kan erbjuda. Han får hjälp upp av två uniformsklädda 

soldater, en manlig och en kvinnlig. Den manliga soldaten vänder sig om till kameran och pratar 

direkt med tittaren. Den specifika bildhandlingen, att vända sig om mot kameran och med 

kroppens vinkel bjuda in tittaren samtidigt som han knuffar den trötta soldaten framåt med ena 

handen, indikerar det stöd arbetsgivaren erbjuder framtida anställda att klara utbildningen.  När 

det kommer till avbildning så domineras filmen av en stereotypiskt manlig soldat, först genom 

en romantiserad Hollywood version klädd i svart och därefter genom soldater klädda i den 

svenska uniformen. En kan argumentera för att de soldater som syns i bakgrunden likväl skulle 

kunna vara kvinnor då det för flertalet av soldaterna inte går att bestämma vilket kön personen 

är men eftersom de avbildas på ett stereotypiskt sätt kan man anta att majoriteten av blivande 

rekryter är unga män. En kvinna närvarar under den sista scenen men hon filmas bakifrån när 

hon springer bort från kameran och interagerar inte nämnvärt med tittaren. Med andra ord 

avbildas en soldat i denna film främst som en manlig soldat.  

I Reklamfilm 2 är språket snarlikt det i kampanjens första video och består till övervägande 

del av påståenden för att avslutas med en uppmaning. Även designen på filmen är lik med en 

mörk amerikansk röst som förkunnar allting som Försvarsmakten inte kan erbjuda samtidigt 

som en manlig soldat filmas från olika vinklar till dramatisk musik medan han gör en massa 

adrenalinpumpande aktiviteter som att hoppa fallskärm. Notera att även här framställs soldaten 

som Hollywoodversion av en yrkesmilitär. Scenen byts ut från en soldat som gör kullerbyttor i 

luften när han hoppar fallskärm till ett underifrån-perspektiv av en soldat som sopar bort snö. 

Kameraperspektivet ändras till ett distanserat öga-mot-öga-perspektiv och det blir tydligt att 

soldaten sopade bort snö från en bomb. Grod-perspektivet kan ses som en signal om att soldaten 

i fråga har makt över situationen vilket avdramatiserar bomben och snarare gör den till ett inslag 

i soldatens tjänst. När kamerans position skiftar blir också en annan uniformsklädd person 

synlig, nämligen en manlig soldat som avbildas ur ett medelavstånd samtidigt som han tittar in 
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i kameran och pratar direkt med tittaren. Soldaten kräver tittarens uppmärksamhet och en viss 

mängd engagemang genom såväl kroppsspråk som blicken.  

7.2.2 Print 1 Välkommen till vår verklighet  

Försvarsmakten nyttjar det modala verbet måste för att beskriva den person de vill se som 

sökande. I meningen ”du måste kunna lösa dina arbetsuppgifter under delvis mycket svåra 

arbetsförhållanden” indikeras det att Försvarsmakten söker en stresstålig person som inte är 

rädd för ett utmanande arbete.  

Texten består till majoritet av påståenden som förkunnar vad en person som ansökt till 

Försvarsmakten kan förvänta sig, exempelvis ”Du blir delaktig i att säkra människors rätt att 

leva i fred...”. Printets rubrik består av det elliptiska uttrycket som kan tolkas som ett påstående: 

”välkommen till vår verklighet”. Texten består till stor del av påståenden med undantag för 

uppmaningen med imperativformen läs i den sista meningen ”Läs mer om vår verklighet...”. 

Här ger alltså Försvarsmakten i första hand information genom påståenden, vilket skapar en 

relativt passiv mottagare (Björkvall, 2009, 32).  

Visuella aspekter som framförs i printet är begränsade då motivet består av bilden av en grön 

dörr, möjligen en kassun av något slag, och vit text som står i kontrast till det gröna. Bilden är 

tagen från en distans som kan betraktas som en extrem närbild då hela dörren inte syns. Utifrån 

kameraperspektivet ser dörren stängd ut vilken motiverar benämningen specifik bildhandling 

då den stängda dörren kan representera tillträde till en speciell kontext – Försvarsmakten. Vem 

som helst har inte tillgång till det krävande arbete som Försvarsmakten erbjuds men den som 

är soldat, sjöman eller officer har det.  

 

7.3 Vem bryr sig 2012 

7.3.1 Videor Vem bryr sig, Afghanistan och Skog 

Gemensamt för de tre reklamfilmerna i kampanj Vem bryr sig 2012 är att texten som visas i 

bild är uppbyggd på samma sätt. Den inleds med ett påstående relaterat till titeln på 

reklamfilmen och dess visuella aspekter följt av en grammatisk metafor: ”vem bryr sig?”. Detta 

påstående kan vid första anblick se ut som en fråga men verkar som en grammatisk metafor då 

det i själva verket är ett påstående i frågeform eftersom budskapet är att ingen bryr sig. I 

kampanjens första video följs detta av en adress till Försvarsmaktens hemsida som fungerar 
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som en uppmaning till mottagaren att gå in och läsa mer. Reklamfilmerna Afghanistan och Skog 

har istället för en referens till en hemsida en uppmaning om att ansöka till Försvarsmaktens 

utbildning initierat av imperativformen ansök. Språkhandlingarna kräver med andra ord lite 

engagemang av den tilltänkta mottagaren men uttrycket ”vem bryr sig?” kompletteras av orden 

”välkommen till vår verklighet” använda i den tidigare kampanjen med samma namn. Orden 

pekar på att de som faktiskt bryr sig är Försvarsmakten och om en ansöker kan en bli en del av 

en organisation som bryr sig.  

I den första reklamfilmen, med samma namn som kampanjen, Vem bryr sig filmas en ung 

man med halvlångt hår och skägg, han är klädd i mörkblå tröja och jeans, inte som en soldat. 

Rummet är litet och sterilt och för tankarna till en cell. Kameradistansen börjar från en vanlig 

närbild för att sedan långsamt zooma ut till ett ovanifrån- och distanserat perspektiv. Mannen 

sitter passivt med korslagda ben och håller blicken fokuserad framför sig. Han möter aldrig 

kamerans blick och de såväl grundläggande som specifika bildhandlingarna i kombination med 

kameradistansen konstruerar mannen som passiv och bjuder in tittaren till att betrakta scenen. 

I den andra reklamfilmen Afghanistan samspelar känslan av distans mellan vardag och 

Försvarsmaktens verklighet som uttrycks i text med visuella aspekter som genom ett 

panoramaperspektiv på ett ökenlandskap skapar en distans till det som avbildas. Långt borta 

syns något som ryker, eventuellt eld eller ett fordon som skapar dammoln. Inga människor syns 

i bilden och inga referenser till Försvarsmakten förutom loggan i slutet. Det distanserade 

kameraperspektivet möjliggör en distans till ett problem som många inte känner sig ha ansvar 

i. Tillika avbildas inga soldater och mottagaren erbjuds att på avstånd betrakta bilden som visas.  

I videon Skog flyger kameraperspektivet över en vidsträckt skog samtidigt som 

olycksbådande musik spelas i bakgrunden och på himlen syns gråa moln. Inga människor, 

byggnader eller fordon syns och inga referenser till Försvarsmakten förutom texten och loggan 

och i slutet förekommer. Bilderna på den till synes ändlösa skogen är tydligt kopplade till en 

känsla av att gå vilse. I den här videon betonar Försvarsmakten sin humanitära sida genom att 

inte avbilda av militär verksamhet och personal utan istället avbilda skog i kombination med 

text om hur människor kan råka illa ut i naturen.  
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7.3.2 Print 1 Vem bryr sig 2012 

Texten på printet är identisk med texten i reklamfilmen Vem bryr sig, se 6.2.1. Detta förstärks 

av printets motiv som är detsamma som i reklamfilmen: en man som sitter ensam på en stol i 

ett kalt rum. Kameravinkeln fokuserar på mannen från en medeldistans från sidan. Hela mannen 

syns, något bortvänd och han tittar bort från kameran. Han kräver inget från mottagaren som 

erbjuds betrakta mannen på avstånd. Trots att kameran positioneras i ett öga-mot-öga-

perspektiv uttrycker bilden en social distans i och med att mannen är bortvänd från kameran.  

 

 

7.4 Det där löser sig nog 2012 

7.4.1 Videor Allt ordnar sig, Översvämning och Storm  

Texten inleds genom frågan “Ordnar det verkligen sig alltid?”. Det är en grammatisk metafor 

för påståendet ”det löser sig inte alltid”. I det efterföljande kommer uppmaningen “Ansök till 

grundläggande militär utbildning...”. Efter uppmaningen följer det elliptiska uttrycket som kan 

tolkas som ett påstående: ”välkommen till vår verklighet”. Texten som visas i bild i samtliga 

tre reklamfilmer innehåller alltså ett påstående, en uppmaning och ett påstående.  

I video 1 Allt ordnar sig GMU 1 är skiftar distansen från nära till distanserat men ständigt 

något bakom, alternativt vid sidan av, de personer som syns i bild. Detta medför att mottagaren 

intar ett åskådarperspektiv där hen utan krav på interaktion kan betrakta bilderna. Det är inte 

uniformsklädda soldater som avbildas utan civilklädda män med vapen. Specifika 

bildhandlingar i filmen centreras kring våldsamma handlingar av personerna som lyfter vapen 

mot luften, siktar och skjuter samt kastar granat. Kroppsspråket förmedlar en känsla av våld 

och kaos. Även rökgranater, brinnande föremål och explosioner visas i videon. Filter har lagts 

på som gör bilden lite suddig och ger känslan av att materialet är filmat med en handkamera 

och inte producerat av en myndighet. Bilderna som visas står i kontrast till den lugna 

bakgrundsmusik i vilken en duett bestående av en man och en kvinna sjunger: “Solen går i moln 

och du är långt hemifrån, så vet jag att allt ordnar s (*låten bryts)”. Låten avbryts mitt i en 

mening, samtidigt som videon fryses och text, som analyserats ovan blir synlig. 
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I video 2 Översvämning GMU 2, visas vägar som översvämmas, byggnader som spolas bort 

och en man som vadar med vatten upp till midjan mot en byggnad. Mannen är civilklädd i blå 

t-shirt och vadarbyxor på sig. Han filmas bakifrån medan han rör sig bort från kameran ur ett 

medelavstånd. Han rör sig alltså bort från betraktaren mot översvämningen. Detta fungerar som 

ett erbjudande att mottagaren ska ”följa med” och ta rygg på personen som målmedvetet vadar 

i det djupa vattnet. Kameradistansen varierar och eftersom samma filter som i Allt ordnar sig 

GMU 1 används får tittaren en känsla av att materialet är filmat av en amatör. Bilderna på 

översvämningen ackompanjeras av en kvinnoröst som sjunger: “De blir tops, de blir bra, allting 

ordnar sig en dag, det finns ingen väg som är för tung och det vet du och jag, som jag sa, det 

blir bra, allting ordnar sig s (*låten bryts)”. 

I video 3 Storm GMU 2 och 3 ser mottagaren också bilder på naturkatastrofer men istället 

för översvämningar ses stormande vatten där vinden gör så att vattnet slår högt upp på land i 

kombination med bilder på kullvälta träd som kan antas kopplas ihop med bilden på det 

stormande vattnet genom fenomenet hård vind. Träden som visas filmas från olika avstånd 

vilket gör det möjligt att se hur nära det varit att träden träffat en byggnad. Den sista scenen 

visar ett träd som ligger omkullvält över en väg. Detta skapar en känsla av att ”ingen kom till 

skada denna gång men det var nära”. Mottagaren får se hela naturkatastroferna från ett 

åskådarperspektiv utan krav på interaktion men med en underliggande känsla av att ”någon” 

borde engagera sig. Materialet är filmat med samma filter som Allt ordnar sig GMU 1 och 

Översvämning GMU 2. Genom hela videon hörs en mansröst som glatt sjunger: “Livet kan 

spela oss alla ett spratt men det går lätt med ett skutt och ett skratt för det ordnar sig alltid till 

slut ska du se rä(*låten bryts)”. 

7.4.2 Print 1–6 Det där löser sig nog 

Samtliga rubriker är tematiskt sammankopplade och Försvarsmakten ifrågasätter därefter 

rubrikerna med frågan: “eller?”. Frågan kräver en respons i form av ett övervägande då rubriken 

i kombination med ”eller?” bildar ett påstående. Rubrikerna tillsammans med eller kräver något 

från mottagaren och signalerar att “det är alltid någon annan som löser eventuella problem”. 

Efter följer en förklaring av hur Försvarsmakten bidrar vid olika situation som exempelvis 
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naturkatastrofer vilket följs upp av frågan “kan det bli en del av din [verklighet]?”. 

Försvarsmakten erbjuder mottagaren en möjlighet till utbildning med förutsättningen att svaret 

från mottagaren på frågan är “ja”. Det modala verbet kan signalerar att alternativet att bli en del 

av Försvarsmakten är tänkbart, vilket står i kontrast till om Försvarsmakten använt ska i samma 

mening. Vidare riktar sig kampanjerna till två olika målgrupper: de som reagerar på 

användningen av ordet naturkatastrofer och de som reagerar på uttrycket väpnade konflikter. 

De visuella aspekterna påverkas också av valet av substantiv då bilden anpassas efter ordvalet 

i texten. De fyra printsen som innehåller ordet naturkatastrofer porträtterar alla bilder på 

infrastruktur som påverkats av naturkatastroferna. Kameraperspektivet skiljer sig åt mellan 

bilderna med kamerans positionering i ansiktshöjd, snett ovanför och från ett fågelperspektiv. 

Samtliga bilder kan ses som distanserade. Det är få människor med i bilden och de avbildas på 

avstånd vilket gör det svårt att dra några slutsatser om dem. I print 5 syns en hjälm som kan 

tillhöra räddningstjänst och i print 6 syns män i det som liknar militära uniformer. Majoriteten 

av människorna kan dock antas inte vara militär personal. Kampanjens två sista prints, där orden 

väpnade konflikter förekommer, föreställer istället bilder på människor klädda på ett sådan sätt 

som konnoterar krigsdrabbade länder. I print 6 brinner en bil medan en eld vars ursprung inte 

är uppenbart syns i print 5. I båda printsen är kameraperspektivet bakifrån respektive från sidan 

med ett visst avstånd från den direkta faran.  

 

7.5 Vad håller du på med 2013 

7.5.1 Videor Post-it, Inredning, Frukost och Ballong 

Grundtexten består av följande: 

Vad håller du på med? Vi håller på med att (*anledning). Ansök till grundläggande militär utbildning 

på forsvarsmakten.se senast den 10 februari. Försvarsmakten (logga) 

Först ställs vad som till synes är en fråga till mottagaren: “Vad håller du på med?”. Dock kan 

detta tolkas som en grammatisk metafor, ett påstående i frågeform, där det egentliga budskapet 

är ”du håller på med något oviktigt”. Detta följs av att Försvarsmakten genom ett påstående 
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förkunnar vad de håller på med. Detta skapar en känsla av en dialog där motparten först svarat 

vad den gjorde, utan att genomskåda den egentliga innebörden, och sedan ställt frågan tillbaka 

till Försvarsmakten. Olika sysselsättningar såsom ”undsätta drabbade efter stormar”, ”säkra 

mattransporter vid humanitära katastrofer” och ”försvara mänskliga rättigheter i krigsdrabbade 

länder” är Försvarsmaktens svar på frågan. Därefter kommer en uppmaning med 

imperativformen ansök samt information om var ansökan till grundläggande militär 

tjänstgöring kan göras och när ansökan stänger. Bildmaterialet i de olika reklamfilmerna är 

tematiskt sammankopplat och de avspeglar olika vardagliga situationer. Det analyseras nedan.  

Videon post-it innehåller inget tal, en ung man avbildas iförd civila kläder på någon form av 

arbetsplats likt en skola. Efter att ha hämtat en vagn med post-it lappar, kliver han upp på ett 

skrivbord, tar några post-it lappar och sätter upp dem på fönstret. In kommer en kvinna som går 

fram till en skrivare. Han tittar på henne, och fortsätter sedan med att sätta upp post-it lappar. 

Han kliver ner från skrivbordet, sätter sig på en stol och begrundar sitt verk. Mannens hållning 

signalerar att han är uttråkad. Mannen filmas ur flera distanser från extrem närbild till 

distanserat, allt med en intim prägel som förmedlar känslan av att betraktaren ser över axeln på 

mannen. Samtidigt skapar den extrema närbilden intrycket av att mannen i bilden är någon som 

åskådaren känner.  

Videon Inredning innehåller inte något tal. En man i 30-årsåldern står i ett vardagsrum. Han 

är ledigt klädd i skjorta med en jumper över och glasögon. Mannen ägnar sig åt att flytta runt 

tidningar från soffbordet till fönsterbrädet och försöker arrangera dem så att de ligger snyggt. 

De specifika bildhandlingarna kan här ses som mannens kroppsspråk då han arrangerar 

tidningarna, backar ett steg och betraktar, arrangerar om och sedan suckar. Han verkar något 

frustrerad som om tidningarna position är ett stort problem i hans liv. Han porträtteras från ett 

medel- till distansavstånd med ett öga-mot-öga-perspektiv men vänder sig aldrig om mot 

kameran. Mannen kräver alltså inget från åskådaren som erbjuds titta på mannens vardagliga 

problem.  

I videon Frukost förekommer inget tal. En ung, blond kvinna iförd morgonrock/kimono 

sitter vid ett frukostbord. Hon håller på att ta bilder på sin frukost med sin mobil och arrangerar 
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om frukosten. I bakgrunden hörs ljudet från en radio eller tv. Det hela ger ett vardagligt och 

något trivialt intryck. Kvinnan fortsätter att arrangera om frukosten och tar fler bilder men 

verkar inte nöjd. Vinkeln byts och i bakgrunden syns en annan person som går upp ur en säng, 

kvinnan reagerar inte (de pratar inte med varandra) utan tittar på mobilen och ställer sig sedan 

på stolen för att få en annan vinkel av frukosten. Kvinnan vänder sig aldrig mot kameran och 

hon filmas från en medeldistans ur olika vinklar. Hon kräver inget från mottagaren som får se 

kvinnans dans genom köket medan hon försöker ta den perfekta bilden på sin frukost.  

Den fjärde videon Ballong innehåller likt de tidigare tre reklamfilmerna inte något tal. 

Videon inleds med att en ung civilklädd man går förbi vad som ser ut att vara ett kök eller 

gemensamt uppehållsrum i en studentkorridor och vidare in på ett korridorsrum. Han sätter sig 

på sängen och börjar trä på sig själv en vit ballong stor som en pilatesboll. Han klättrar in med 

överkroppen i ballongen och sitter sedan stilla på sängen. I den första scenen går mannen iväg 

från kameran och han filmas bakifrån. Detta fungerar som en invit att följa med mannen in på 

rummet och se vad han kommer göra. Att klättra in i en ballong, instängd i ett rum kan vid 

första anblick inte verka så vardagligt men i ljuset av sociala medier och Youtube finns en 

vardaglig tristess i att göra något udda, som att klättra in i en ballong, men som idag kanske 

egentligen inte ses som så udda i dagens samhälle. Mannens tristess markeras av sucken han 

släpper ut när han klättrat in med överkroppen i ballongen samt att han sjunker ihop något i sin 

hållning.  

7.5.2 Prints 

Kampanjen innehåller fem prints: print 1 Bok, print 2 Deg, print 3 Iphone, print 4 Post-it och 

print 5 Tejp.  Samtliga prints har en rubrik med frågan “vad håller du på med?” som kan ses 

som en grammatisk metafor. Därefter svarar Försvarsmakten på den egna frågan med ett 

påstående. Likt tidigare kampanjer utgår svaret av en gemensam grundformulering med två 

variationer som framhäver två olika områden som Försvarsmakten verkar inom. Dessa områden 

uttrycks med formuleringarna: “röja spår vid snöoväder och undsätta nödställda i fjällen” och 

“minröjning, säkrar mattransporter och försvarar demokratiska rättigheter i krigshärjade 

länder”. Efter Försvarsmaktens egna svar följer ytterligare ett påstående: “En tjänstgöring inom 
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Försvarsmakten är en möjlighet att göra skillnad, på riktigt”. Därefter följer en uppmaning att 

ansöka, som tidigare signalerat av imperativformen ansök, till grundläggande militär utbildning 

samt när den startar. Texten konstruerar mottagarens nuvarande sysselsättning som inte särskilt 

viktigt. Detta stärks av bilder på personer som håller på med vardagliga saker eller rena 

tidsfördriv.  

I det första printet Bok syns en ung kvinna med mörkt lockigt hår och vardagliga kläder. Hon 

står framåtlutad och håller i några böcker. Bakom henne syns en bokhylla med färgkoordinerade 

böcker. Hon tittar rakt i kameran och kräver uppmärksamhet med sin blick. Kvinnan avbildas 

från ett medeldistansavstånd, något underifrån, men förmedlar en känsla av att vara öga-mot-

öga som om kameran är placerad hos en person som sitter ner.  

Det andra printet Deg föreställer en mörkhårig man med skägg som är vardagligt klädd i 

rutig skjorta. Han avbildas från en nära distans ur ett öga-mot-öga-perspektiv. I sin högra hand 

håller han en deg som han fotar med mobilen i vänster hand. Hans blick är fokuserad nedåt på 

kameran/degen. Genom mannens kroppsspråk som fokuserar kring fotot av degen erbjuds 

mottagaren att iaktta mannens handlingar utan krav på vidare engagemang.  

Print nummer tre, Iphone, visar en brunhårig kvinna avbildad från en nära distans, endast 

kvinnans huvud och lite av axlarna syns. Detta förmedlar en social närhet till kvinnan. Hennes 

kläder syns inte mer än en vit halsduk och matchande mössa men hon framställs inte som 

militär. Märkbart är också att två andra personer närvarar vid fototillfället, en synlig som en 

arm runt kvinnans axlar och den andra som två händer som håller en telefon framför kvinnans 

ögon. Bilden på mobilen föreställer ett par ögon med glasögon som tittar till vänster. Effekten 

blir alltså att kvinnans ögon döljs av en mobiltelefon med en bild på ögon. Bilden har potential 

att kräva engagemang från mottagaren men då bilden på ögonen tittar bort degraderas krävandet 

till ett erbjudande.  

I det fjärde printet, Post-it, avbildas en mörkhårig ung man som är vardagligt klädd i skjorta 

och jeans från en medeldistans. Hela mannen, som står på knä, syns i kameran. Bilden är tagit 

något uppifrån vilket visar på att personen som tittar på mannen har något högre maktställning. 

Mannen är vriden mot kameran och tittar rätt in i den och kräver engagemang av åskådaren med 
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hjälp av blicken. Dock har han munnen något öppen vilket kan ses som en specifik bildhandling 

som signalerar att mannan är något överraskad att bli påkommen med att sätta upp olikfärgade 

post-it lappar på ett fönster.  

I kampanjens femte print, Tejp, syns en mörkhårig, ung man ståendes på en pall. Han är 

vardagligt klädd i jeans och t-shirt. Hela mannen syns i bild och distansen är nära. Mannen 

håller på att silvertejpa sig själv upp på väggen och tittar på tejprullen som han lägger ner på en 

intill stående stege.  Hans kroppsspråk signalerar att han är mycket upptagen av sysslan.  

 

7.6 Det är mycket nu 2013 

7.6.1 Videor Stormen 45 sek, Stormen 20 sek, Huset, Taket 20 sek och Taket 45 sek 

Gemensamt för alla videos i denna kampanj är att det talade ordet kombineras med att skärmen 

bryts till en vit bakgrund med texten “det är mycket nu”. Bilden bryts igen med uppmaningen 

att ansöka till Försvaret initierat av imperativformen ansök. Texten skiljer sig här från tidigare 

annonser som innehållit en uppmaning initierad av ansök. I denna kampanj står det ”men ansök 

till försvaret senast...”. Detta följs av en tidsaspekt som kräver agerande inom en viss tidsram. 

Därefter följer ordet om som signalerar villkoret för att mottagaren ska söka vilket 

Försvarsmakten formulerar som: “om du vill göra skillnad på riktigt”. Denna konditionala 

bisats uttrycker ”om du inte vill så behöver du inte”. Användningen av men och om skapar ett 

ironiskt tilltal som skiljer sig från de tidigare kampanjernas mer strama kommunikation. Det 

ironiska tilltalet signaleras av språkliga medel samtidigt som det markeras visuellt av det som 

visas i filmerna. Detta presenteras i detalj nedan.  

I reklamfilmerna Stormen 45 sek och Stormen 20 sek står en medelålders man i svart 

regnponcho i en mörk storm. Det blåser och regnar kraftigt. En dekal med texten direkt står 

i högra hörnet vilket för tankarna till ett nyhetsinslag. Distansen till mannen gör att han 

avbildas från midjan uppåt från ett öga-mot-öga-perspektiv. Mannen tittar rakt in i kameran 

och pratar i en mick. Mannen, i videon Stormen 45 sek, säger: 

aaa, stormen har utan tvekan fått ödesdigra konsekvenser för många här i södra Sverige flera vägar 

är blockerade så som ni ser här och räddningsinsatserna aa dom försvåras av de höga vattennivåerna 

och här nånstans så zoomar du ut och så börjar du tänka på den där obetalda elräkningen som du 
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borde ta tag i och då undrar du kanske var du la den där lilla bankdosan du behöver för att betala på 

nätet den där lilla dosan var kan den va nånstans 

Mannen börjar informera om ett läge i ett stormhärjat område med ett generiskt tilltal i form av 

pronomenet “ni”. Tilltalet ändras med att mannen säger “och här nånstans zoomar du ut…”. 

Från ett allmänt tilltal vänder sig mannen direkt till en presumtiv rekryt. Genom det tematiska 

skiftet från naturkatastrofen till vardagliga saker som att betala en elräkning skapas ett ironiskt 

budskap i reklamfilmen. Det ironiska tilltalet, som förekommer i samtliga av kampanjens 

reklamer, skapas genom kombinationen av de visuella aspekterna, det personen säger och texten 

”det är mycket nu” eftersom tankar på borttappade bankdosor i kontrast till naturkatastrofer inte 

vanligtvis räknas som att ”det är mycket nu”. 

Reklamfilmen Stormen 20 sek är en kortare version av Stormen 45 sek som har samma 

visuella utformning som Stormen 45 sek (se ovan). Men den vardagliga situationen har skiftat 

från bankdosan till middagsplaner: 

aaa stormen har lamslagit södra delen av Sverige med kraftiga översvämningar och när jag sa 

översvämningar då stängde du av helt och så började du tänka på vad du ska äta till middag thai 

kanske 

Likt det första klippet inleds detta med att mannen beskriver en naturkatastrof för att sedan 

övergå att tala direkt till mottagaren om en vardaglig sak såsom middag och skapar därigenom 

ett ironiskt tilltal som förstärks av texten som lyser upp skärmen efter att mannen pratat klart.   

Reklamfilmen Huset för tankarna till en bombning i ett varmt land. En medelålders man går 

genom ett trasigt, sandfärgat hus. Han bär en skottsäker väst över sin gröna t-shirt och pratar in 

i kameran som följer efter honom. Hans namn och titel kommer upp på vänstra sidan av 

skärmen: reporter Jan Björkqvist. Två män som inspekterar skadorna på huset syns i de 

förstörda rummen han går förbi. Möbler, några av dem förstörda och trasiga, är synliga i 

rummen. Han tittar till stor del rakt in i kameran när han pratar och distansen till mannen är 

medelavstånd. Mannen säger: 

jag går här bland spillrorna och ännu ett civilt mål, under dagen har vi fått in olika rapporter om 

antalet skadade men vi kan konstatera att gårdagens granatattack är en av dom mest förödande hittills 

ååå ungefär nu så stänger du av helt och börjar istället knappa på din mobil för att slentrian gilla din 

polares senaste festbild på Instagram kanske ihop med en kul kommentar eller bara nånting safe 

hashtag yolo 

Likt kampanjens tidigare två reklamfilmer fortsätter det ironiska tilltalet i och med att han högt 

säger att mottagaren tappat intresset för den hemska situationen då hen har en distans från 

bombningen och i sitt skyddade liv lugnt kan ta upp mobilen och börja kolla runt. Han pratar 
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om den sociala mediaplattformen Instagram vilket skapar en kontrast till det sönderbombade 

huset som mannen befinner sig i.  

I reklamfilmerna Taket 20 sek och Taket 45 sek syns en mörkhårig kvinna ståendes på vad 

som kan antas vara ett tak. Husen bakom är sandfärgade och hon bär beige skjorta med en scarf 

runt halsen. Kvinnan avbildas inte som soldat utan civil nyhetsreporter som rapporterar från ett 

krigsdrabbat land. Hon filmas från ett medelavstånd och tittar till stor del in i kameran som är 

placerad i ett öga-mot-öga-perspektiv. I högra hörnet syns en dekal med texten direkt som likt 

övrig reklam i kampanjen för tankarna till en direktsänd nyhetssändning. Sirener hörs i 

bakgrunden vilket skapar en orolig känsla. I reklamfilmen Taket 20 sek säger kvinnan: 

Det råder undantagstillstånd sedan rebellerna brutit vapenvilan men när var det du bokade 

tvättstugan nu igen? var det imorgon kväll eller i övermorgon? 

Kvinnan börjar prata om en händelse relaterad till temat väpnade konflikter för att sedan gå 

över till ett direkt tilltal markerat av pronomenet du. Tematiskt skiftar kvinnan från temat krig 

exemplifierat av “rebellerna brutit vapenvilan” till vardagliga saker som att tvätta illustrerat av 

“bokade tvättstugan”. Kvinnan inleder med ett påstående som följs av en fråga: ”när var det nu 

igen?”. Att fundera över tvättid i kontrast till att rebellerna brutit vapenvilan skapar en ironisk 

prägel på inslaget. I reklamfilmen Taket 45 sek säger kvinnan: 

aaa efter ett par lugna nätter här i huvudstaden så regnade bomberna återigen i en attack som tros 

vara en attack från oppositionen man befarar att det förekommer ett tjugotal döda och flertalet 

skadade civila offer och ungefär nu slutar du lyssna på mig och börjar istället fundera på när det där 

trevliga matlagningsprogrammet börjar på tv ikväll du tror att det är halv åtta eller kanske klockan 

åtta ja åtta är det nog det är du nästan helt säker på 

I likhet med videon Taket 20 sek går kvinnan från att prata om en händelse relaterad till krig 

och död till att prata om ett tv-program. Även här tilltalas mottagaren direkt genom användandet 

av pronomenet du. I videon Taket 45 sek hörs även en explosion och som följd viker kvinnan 

bort blicken från kameran. Denna specifika bildhandling, när kvinnan oroligt bryter sin blick 

med kameran för att snegla mot ljudet av en explosion, signalerar orolighet och vikten i det hon 

säger.  

7.6.2 Prints 

Kampanjen består av elva prints. Tio av dessa prints har samma grundstruktur med olika 

rubriker i kombination med tre olika exempel på hur mottagaren kan göra skillnad i 

Försvarsmakten. De kan delas in tematisk baserat på bildens motiv som kombineras med 

anledningen som exemplifierar hur mottagaren kan göra skillnad. Tre olika anledningar kan 

antas rikta sig till tre olika målgrupper med något olika uppfattningar om vad Försvarsmakten 
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gör och hur de som individer kan och vill bidra. De tre teman handlar om att: bistå vid 

naturkatastrofer (print 1 och 7), säkra mattransporter (print 2, 4, 5 och 10) och försvara 

demokratiska rättigheter i krigsdrabbade länder (print 3, 6, 8 och 9). Printens visuella aspekter 

presenteras efter den allmänna texten har analyserats. Det elfte printet har en annan utformning 

såväl textmässigt som bildmässigt och kommer analyseras enskilt. 

På samtliga prints finns en rubrik kopplad till någon av de tre ovanstående anledningarna. 

Detta kontrasteras med en vardaglig kommentaren exempelvis från print 10: “tre skadade i 

nattens blodiga gisslandrama få se nu juice, ägg, toapapper och var det något mer?”. Efter detta 

påstående följer samma text: 

Det är mycket nu. Men ansök till Försvaret senast 1 september så kan du få en möjlighet att göra 

skillnad på riktigt. Till exempel genom att *exempel på hur mottagaren kan göra skillnad. Läs mer 

och ansök på forsvarsmakten.se/rekrytering. Eller tänk tanken i alla fall. 

Efter ”det är mycket nu” inleds uppmaningen med konjunktionen men. Detta har inte 

förekommit i tidigare kampanjer där imperativformen ansök stått som första ord. Det modala 

verbet ”kan” uttrycker en möjlighet att kunna göra skillnad snarare än ett konstaterande 

exempelvis om meningen skulle varit formulerad ”du kommer att göra skillnad”. Därefter 

infogas anledningen till varför mottagaren ska söka. Därefter erbjuds mer information i 

kombination med uppmaningen att ansöka. Den sista meningen inleds också av en konjunktion 

“Eller tänk tanken i alla fall”. Detta fungerar som ett erbjudande till mottagaren som indirekt 

säger ”du har det nog ganska bra, fundera på om du vill göra skillnad genom Försvarsmakten”.  

Print 1 och 7 presenterar anledningen “att säkra mattransporter och försvara demokratiska 

rättigheter i krigsdrabbade länder” och i dessa prints används samma bild. Bilden föreställer en 

mörkhyad liten pojke som står barfota framför två tält. Pojken avbildas från en distans så han 

hela hans kropps syns där han står med händerna knutna bakom ryggen samtidigt som han tar 

upp mindre än en fjärdedel av hela printet. Bakom honom finns ett ökenlandskap med två stora 

tält uppställda. Pojkens tittar in i kameran med på grund av distansen i kombination men bildens 

skuggning är inte bilhandlingen krävande utan snarare erbjudande. Kameravinkeln är något 

ovanifrån vilket också skapar en social distans mellan pojken på bilden och mottagaren.  

Print 2, 4, 5 och 10 hänvisar till att mottagaren ska söka för att “försvara demokratiska 

rättigheter i krigsdrabbade länder”. Till print 2, 4 och 10 används samma bild som föreställer 

en civilklädd person som med en röd flagga i handen springer bort från kameran. Personen är 

helt bortvänd från mottagaren och avbildad från ett distanserande avstånd. Närmare kameran 

syns eldslågor men vad det är som brinner är oklart. I print 5 används en annan, men liknande, 

bild men taget från en längre distans. Även denna bild föreställer eld men det tydligt att det är 
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en lastbil som brinner. Bredvid lastbilen står tre personer och inga detaljer syns mer än att det 

går att urskilja att de är civilklädda.  

I print 3, 6, 8 och 9 lyfts aspekten att inom Försvarsmakten kan mottagaren “bistå vid 

naturkatastrofer”. Till dessa fyra prints används två olika bilder. Den ena bilden föreställer en 

bil som har kört fast i en vattensamling på en större väg. Bilden är tagen från ett ovanifrån-

perspektiv och inga människor syns i bilden. Bilden används till print 3 och 9. Den andra bilden 

som används, till print 6 och 8, föreställer en upplyst tall som ligger över asfalt. Bilden är tagen 

från ett medelavstånd och ur ett öga-mot-öga-perspektiv. Detta ger intrycket av att åskådaren 

står och ser på den kullvälta tallen.  

7.6.3 Print 11 

Inledningsvis skiljer sig printet inte bara från övriga print i kampanjen utan från samtliga prints 

i de fem kampanjerna då detta är det enda som inte innehåller någon bakgrundsbild. Istället är 

bakgrunden helt vit med svart text: 

I en tid då vi bombarderas av intryck, information och dåliga nyheter är det lätt att stänga av och sluta bry sig. 

Nu söker vi dom som orkar bry sig ändå. Dom som vill göra något åt saken; oavsett om det gäller att undsätta 

nödställda personer, skydda mattransporter eller kämpa för demokratiska rättigheter i krigsdrabbade länder. 

Sök till Försvaret på forsvarsmakten.se/rekrytering senast den 1 september och hjälp oss göra skillnad på 

riktigt. För det är mycket nu. 

Texten sammanfattar hela kampanjens budskap ”det är lätt att stänga av och sluta bry sig. Nu 

söker vi dom som orkar bry sig ändå”. Försvarsmakten använder pronomenet vi för att hänvisa 

till organisationen som en grupp och skapar dialog genom att uttala att det finns ett ”vi” och ett 

”ni” men om du/ni söker till Försvarsmakten kan du/ni bli en del av vår grupp. Vidare söker 

Försvarsmakten dom. Notera att Försvarsmakten valt att stava dom och inte dem. Detta kan ses 

som ett stilistiskt knep för att skapa närhet till mottagaren. Vidare används uttryck som “orkar 

bry sig ändå”, “göra något åt saken” i kontrast till påståendet att det är lätt att stänga av vid 

dåliga nyheter. Uttrycken gör det tydligt att Försvarsmakten söker personal som är av typen 

som vill bidra till ett bättre samhälle.  Försvarsmakten bekräftar sedan att det är mycket dåliga 

nyheter med meningen “för det är mycket nu”. Dock så hänvisar annonsen inte till att 

mottagaren skulle ha mycket i sitt liv utan att de sakerna Försvarsmakten sysslar med är i 

dagsläget utmanande och ”mycket”. Det som i övriga texter uttrycks implicit uttrycker 

Försvarsmakten i det sista printet explicit.  
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8 Diskussion  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten använder sina 

rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare. För att kunna undersöka detta har tre frågeställningar utformats och 

undersökts utifrån dialogicitet, språkhandlingar, visuella aspekter och multimodalitet.  

Den första frågan jag ställer är: ”Med vilka öppna och dolda budskap försöker 

Försvarsmakten locka presumtiva rekryter?” Det finns flera svar på denna fråga baserat om en 

utgår från dialogicitet, språkhandlingar, visuella aspekter eller multimodalitet. Dolda budskap 

uttrycks främst genom grammatiska metaforer. Jag menar att dessa språkhandlingar inte 

nödvändigtvis är självklara för mottagaren vid första anblick och underliggande mening 

påverkar hur budskapet mottas. Grammatiska metaforer som används är exempelvis ”vem bryr 

sig?” från kampanjen Vem bryr sig 2012 och förekommer även i kampanjerna Det där löser sig 

nog 2012 och Vad håller du på med 2013. Öppna budskap som fungerar för att locka rekryter 

är bilden av Försvarsmakten som en verksamhet som gör skillnad och spelar en viktig roll i 

samhället. Detta uttrycks bland annat genom ett direkt tilltal men också genom användandets 

av olika visuella aspekter som bildhandlingar och olika distansen. I vissa av filmerna kräver 

personen som talar uppmärksamhet med blicken och filmas från en distans och från ett fast 

kameraperspektiv, illustrerat av reportrarna i kampanjen Det är mycket nu 2013. Andra 

kampanjer innehåller personer som vänder bort blicken alternativt filmas från olika 

kameraperspektiv och distanser som i printet från kampanjen Vem bryr sig 2012 Om en person 

avbildas bakifrån konstrueras mottagaren som en åskådare som får se över axeln in i 

Försvarsmaktens verklighet medan en person som tittar in i kameran kräver uppmärksamhet.  

Den andra frågan är formulerad: ”vilka målgrupper kan identifieras utifrån de undersökta 

kampanjerna?” Genom att undersöka hur visuella aspekter samspelar med det skrivna ordet ur 

ett multimodalt perspektiv kan några målgrupper identifieras. I den skrivna texten tilltalar 

Försvarsmakten människor som uppmanas att agera utifrån två aspekter: naturkatastrofer eller 

väpnade konflikter. Detta skrivs explicit i såväl prints som videos och samverkar med bilden 

som förstärker budskapet. Detta illustreras av printen från Det där löser sig nog 2012 och print 

1–10 från kampanjen Det är mycket nu 2013 där bilder som kan kopplas till naturkatastrofer 

alternativ väpnade konflikter förstärker det skrivna ordet. Avbildningen av personer i 

kampanjerna säger också något om Försvarsmaktens målgrupp. I myndighetens första kampanj 

avbildades både stereotypiska machosoldater och svenska soldater i m90-uniform. Majoriteten 

av de avbildade är män och endast en uniformsklädd kvinna kan urskiljas. Viktigt att notera är 
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att de flesta personer som avbildas efter kampanjen Välkommen till vår verklighet 2011 inte är 

klädda som militärer. Försvarsmakten övergår till att visa en bild av civilklädda personer, i olika 

åldrar och av olika kön vilket indikerar en bredare målgrupp än endast unga män. Under de 

följande fyra kampanjerna skiftar såväl motivvalet som hur olika människor avbildas. I vissa 

prints avbildas inga människor alls, utan landskap. Syftet med motivet, bilder på landskap eller 

naturkatastrofer, kan också vara att lägga fokus på tjänster snarare än personen som utför dem. 

Viktigt att poängtera är att män porträtteras i något högre utsträckning än kvinnor i materialet 

men det kan diskuteras om dessa personer alltid fungerar som förebilder för mottagaren eller 

om personen snarare fungerar som ett medel för att etablera en dialog. Exempel på detta är 

reklamfilmerna från kampanjen Det är mycket nu där två män och en kvinna figurerar som 

reportrar för att förmedla ett budskap till tittaren. Nilsson och Olofsson (2013:51) menar att 

Försvarsmakten i sin kampanj Vad håller du på med 2013 lyfter fram aspekter av yrket som 

spelar på sympati och samhällsnytta istället för en organisation vars yrke även medför livsfara. 

Även Myhr (2013:39) menar att Försvarsmakten framställer sig som en modern arbetsgivare 

med fokus på humanitära insatser. Dock bör det noteras att sättet kampanjerna lyfter fram 

väpnade konflikter är med ett fokus på att bistå människor i nöd. En uppenbar skillnad mellan 

föreliggande undersökning och såväl Nilsson och Olofsson som Myhrs är att med en mer 

heltäckande undersökning av Försvarsmaktens kampanjer från början av 2010-talet kan denna 

bild precisera något. Försvarsmakten lyfter visserligen fram humanitära insatser som en sida av 

yrket men de visar också en sida centrerad kring väpnade konflikter. Lindholm (2015:30) menar 

att genom att porträttera olika grupper i samhället kan Försvarsmakten förmedla en känsla av 

öppenhet och att de ser behovet av olika människor. I de kampanjer som ingick i föreliggande 

undersökning kan man iaktta en växling från den första kampanjer med uniformsklädda soldater 

till avbildningen av personer i vardagliga situationer och vidare till en komplett avsaknad av 

personer. En tolkning av detta är ett tecken på öppenhet. Det går i linje med Lindholms 

slutsatser som visar att genom att avbilda fler olika typer av människor öppnar Försvarsmakten 

också upp för att få sökande från en större målgrupp.  

Min tredje fråga lyder: ”Hur har Försvarsmakten utformat sina reklamer för att skapa dialog 

med målgruppen under perioden år 2011–2013?” Genom användandet av det modala verbet 

kan i exempelvis ”vi kan erbjuda dig...” och ”kan det bli en del av din?” uttrycker 

Försvarsmakten möjligheten för en presumtiv rekryt att bli en del av deras verksamhet. 

Modalitet utifrån användandet av modala verb och interpersonella satsadverbial har uttryckts 

genom modala verb eftersom jag inte funnit någon användning av interpersonella satsadverbial 

i annonserna. Även typsnittet används för att förmedla ett budskap exempelvis betona vissa ord 
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genom fetstil. Materialet har även utformats för att skapa reaktion och kontrast mellan en 

”Svensson-vardag” och militärens verksamhet. Annonserna spelar på kontrasten mellan 

vardagstristess och samhällsnytta och manar sökande att prioritera sin tid och lägga den på 

något värdefullt. En engelsk berättarröst, munter musik, tystnad och nyhetsreportrar som 

framhäver den priviligierade situation mottagaren antagligen befinner sig placerar dem långt 

borta från naturkatastrofer och väpnade konflikter. Olika kommunikationsformer samspelar för 

att förstärka budskapet exempelvis bild och text i kampanjerna Vem bryr sig 2012 och Vad 

håller du på med 2013 eller bild och musik i kampanjen Det där löser sig nog 2012. Avståndet 

mellan myndigheten och en möjlig rekryt blir även synligt i uttrycket ”välkommen till vår 

verklighet”, som används i de flesta av kampanjerna och signalerar att det finns ett vi och ett 

dem. Hillforth och Olander (2014:45) menar att det är just i denna skärningspunkt mellan 

mångas vardag och bilden av Försvarsmakten som en organisation som gör skillnad som 

Försvarsmakten bygger sitt varumärke. Min undersökning bekräftar denna slutsats. 

Organisationen nyttjar multimodalitet som förstärker deras budskap och skapar ett tydligt tilltal 

till mottagaren. En annan omständighet som möjliggör dialog är genom varierande distanser till 

de avbildade personerna exempelvis från videos Taket 20 sek och Taket 45 sek. I reklamfilmerna 

porträtteras den avbildade kvinnan från ett medelavstånd som signalerar en kontakt med 

mottagaren utan krav på personlig koppling (Björkvall, 2009:42). Dialogen med mottagaren 

skapas delvis också genom valet av språkhandlingarna. Överlag består kampanjerna av 

påståenden, ibland i form av grammatiska metaforer, som inte kräver särskilt mycket 

engagemang av mottagaren men Försvarsmakten kombinerar påståenden med en uppmaning. 

Uppmaningen innehåller imperativformen ansök och den grammatiska utformningen av en 

uppmaning gör att den klassas som krävande med den förväntade responsen ett åtagande eller 

en vägran.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten använder sina 

rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare. Föreliggande undersökning påvisar flertal sätt genom vilka 

Försvarsmakten framställer sig som en attraktiv arbetsgivare. För det första nyttjar myndigheten 

öppna och dolda budskap i kombination med visuella aspekter för att framställa sig som en 

verksamhet där tjänstgöringens fokus ligger på att bistå vid naturkatastrofer och väpnade 

konflikter. För det andra framställer sig Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare genom 

att successivt vända sig till en bredare målgrupp, än den synlig i den första kampanjen från 

2011, vilket möjliggör att fler personer får upp ögonen för verksamheten. Slutligen kan 

Försvarsmakten skapa dialog med mottagaren genom olika påståenden, uppmaningar och 
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modala verb i kombination med bildval som möjliggör att Försvarsmakten framstår som en 

attraktiv arbetsgivare i kontrast i mottagarens vardag.  

Genom att lyfta blicken från innehållet i denna uppsats kan flera framtida studier urskiljas 

exempelvis att det i media rapporteras om Försvarsmaktens oförmåga att rekrytera tillräckligt 

med personal. Love Benigh (2018) rapporterade för SVT nyheter om Försvarsmaktens 

misslyckande med rekryteringen för 2017. Enligt inslaget rekryterades endast 2230 personer 

trots Försvarsmaktens mål att få in 3500 nya medarbetare (Benigh, 2018). Enligt Benigh (2018) 

har Försvarsmakten rekryteringsproblem pågått en längre tid. Tomas Augustsson (2015) menar 

att ungdomar som inte haft kontakt med Försvarsmakten på samma sätt som tidigare, genom 

exempelvis familj och vänner, inte har blivit mer intresserade av verksamheten. Johannes Ledel 

och Josefine Owetz (2015) intervjuade yrkesvägledaren på Rekryteringsmyndigheten, Lennart 

Stridsberg, som menar att sättet som rekryteringen sker på måste tilltala en bredare grupp då 

det behövs personal till samtliga befattningar. Ett förslag på framtida forskning är att bredda 

underlaget och undersöka hur rekryteringskampanjerna utformats för att locka presumtiva 

rekryter mellan 2011–2018 med fokus på de kampanjerna Försvarsmakten publicerat de senaste 

åren och hur den når ut till en målgrupp som har allt mindre kopplingar till Försvarsmakten.  

Vidare har Försvarsmaktens utmaning att rekrytera personal tveklöst ändrats sedan 2010 

men med en så stor organisation finns också den vitala aspekten att behålla den rekryterade 

personalen. Efter införandet av det frivilliga systemet uppskattades det att sju av tio soldater 

hoppade av sin tjänstgöring (Holmström, 2014). Framtida studier skulle kunna lyfta blicken 

från hur Försvarsmakten arbetar med rekryteringskampanjer i syfte att få in mer personal för 

att istället fokusera på varför Försvarsmaktens anställda väljer att byta yrkesbana.   

 

9 Sammanfattning 

2010 förändrades Försvarsmaktens rekryteringssystem och myndigheten publicerade 

kampanjer för att locka människor att frivilligt söka till myndigheten. Jag har undersökt 

Försvarsmaktens kampanjer mellan 2011 och 2013 utifrån analyskategoriera: dialogicitet, 

språkhandlingar, visuella aspekter och multimodalitet med syftet att undersöka hur 

Försvarsmakten använder sina rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla 

en bild av organisationen som en attraktiv arbetsgivare. 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp har det framgått att 

Försvarsmaktens kampanjer följer ett enhetligt mönster när det kommer till språkhandlingar i 
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den skriftliga kommunikationen. Genom nyttjandet av grammatiska metaforer lyckas de 

förmedla dolda budskap om tjänstgöringen som inte nödvändigtvis är tydliga vid en första 

anblick. Öppna budskap förmedlas genom olika visuella aspekter som olika bildhandlingar 

exempelvis nyttjandet av blicken och distans. Två målgrupper kan urskiljas ur kampanjerna 

utifrån det skrivna ordet: de som vill bistå vid naturkatastrofer eller de som vill bistå utsatta vid 

väpnade konflikter. Målgrupper kan också urskiljas utifrån vilka eller vad Försvarsmakten 

väljer som motiv i sina annonser. Målgruppen har breddats från att bestå av en bild av en 

presumtiv rekryten som en ung man, som porträtteras i den första annonsen, till att fokusera på 

vad en tjänst innebär vilket öppnar upp för en större bredd ansökande. Dialog med potentiella 

sökande skapas genom en återkommande struktur i språkhandlingarna. De grammatiska 

strukturerna som nyttjas består främst av påståendesatser som kräver lite engagemang från 

mottagaren men kompletteras av en mer grammatisk struktur som ses som mer krävande 

nämligen erbjudanden innehållande imperativformen ansök. Försvarsmakten använder inte 

interpersonella satsadverbial för att skapa modalitet utan nyttjar främst det modala verbet kan. 

Dialog möjliggörs också i samspelet mellan olika modala resurser, framförallt i kontrasten 

mellan en vardagstristess och en tjänstgöring som medför en mer meningsfull vardag.  
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11 Bilaga 1 

Tabell 1. Översikt material: videos 

 Årtal Kampa

nj 

Video 

1 2011 Välkom

men till 

vår 

verklig

het 

Reklamfilm 1 https://www.youtube.com/watch?v=upZMwKfucEQ 

Reklamfilm 2 https://www.youtube.com/watch?v=VMaVwRXI1WI 

2 2012 Vem 

bryr sig  

Reklamfilm Vem bryr sig? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_7bAYdcqk 

Reklamfilm Afghanistan 

https://www.youtube.com/watch?v=L_skuJD6-CQ  

Reklamfilm skog https://www.youtube.com/watch?v=OOP6Jq_rXEw 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modalitet
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modalitet
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-26939
https://rekryteringsmyndigheten.se/18ar/fragor-och-svar-om-plikten/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=259513
https://www.youtube.com/watch?v=upZMwKfucEQ
https://www.youtube.com/watch?v=VMaVwRXI1WI
https://www.youtube.com/watch?v=Mc_7bAYdcqk
https://www.youtube.com/watch?v=L_skuJD6-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=OOP6Jq_rXEw
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3 2012 Det där 

löser 

sig nog 

Försvarsmakten reklamfilm Allt ordnar sig 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=SOI7_QIxiMI 

Försvarsmakten reklamfilm Översvämning  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qYClh8K44H

Y 

Försvarsmakten reklamfilm Storm  

https://www.youtube.com/watch?v=SOvGcKk-AL8 

4 2013 Vad 

håller 

du på 

med  

Försvarsmakten reklamfilm Post-it  

https://www.youtube.com/watch?v=TS5o0p-LdV8 

Försvarsmakten reklamfilm Inredning 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojl1RGlabo4 

Försvarsmakten reklamfilm Frukost 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkh_gKL4Vn0 

Försvarsmakten reklamfilm Ballong 

https://www.youtube.com/watch?v=SD4sLtlt_OM 

5 2013 Det är 

mycket 

nu 

Försvarsmakten reklamfilm Stormen 45 sek 

https://www.youtube.com/watch?v=m7T4FIEvBz4 

Försvarsmakten reklamfilm Stormen 20 sek 

https://www.youtube.com/watch?v=kfkAyUyoKvA 

Försvarsmakten reklamfilm Huset 45 sek 

https://www.youtube.com/watch?v=ih4VRkqXXKo 

Försvarsmakten reklamfilm Taket 20 sek  

https://www.youtube.com/watch?v=2HmRaXV8mzU 

Försvarsmakten reklamfilm Taket 45 sek  

https://www.youtube.com/watch?v=Owrf3pSsJOw  

 

Tabell 2. Översikt material: prints 

 Årtal Kampanj Print 

1 2011 Välkommen 

till vår 

verklighet 

print 1 Välkommen till vår verklighet, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet/print_stor.jpg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=SOI7_QIxiMI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qYClh8K44HY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=qYClh8K44HY
https://www.youtube.com/watch?v=SOvGcKk-AL8
https://www.youtube.com/watch?v=TS5o0p-LdV8
https://www.youtube.com/watch?v=Ojl1RGlabo4
https://www.youtube.com/watch?v=Lkh_gKL4Vn0
https://www.youtube.com/watch?v=SD4sLtlt_OM
https://www.youtube.com/watch?v=m7T4FIEvBz4
https://www.youtube.com/watch?v=kfkAyUyoKvA
https://www.youtube.com/watch?v=ih4VRkqXXKo
https://www.youtube.com/watch?v=2HmRaXV8mzU
https://www.youtube.com/watch?v=Owrf3pSsJOw
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet/print_stor.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet/print_stor.jpg
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2 2012 Vem bryr 

sig  

print 1 Vem bryr sig 2012, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vem-bryr-sig/print_vem-bryr-sig-stor.jpg 

3 2012 Det där 

löser sig 

nog  

 

Det där löser sig nog 1, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-1.jpg 

Det där löser sig nog 2, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-2.jpg 

Det där löser sig nog 3, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-3.jpg 

Det där löser sig nog 4, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-4.jpg 

Det där löser sig nog 5, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-5.jpg 

Det där löser sig nog 6, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-6.jpg 

4 2013 Vad håller 

du på med  

Bok, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_bok.jpg 

Deg, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_deg.jpg 

Iphone, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_iphone.jpg 

Post-it, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_postit.jpg 

Tejp, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_tejp.jpg 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-1.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-1.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-2.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-2.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-3.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-3.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-4.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-4.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-5.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-5.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-6.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/det-loser-sig/print_det-dar-loser-sig-nog-6.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_bok.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_bok.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_deg.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_deg.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_iphone.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_iphone.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_postit.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_postit.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_tejp.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/vad-haller-du-pa-med/gmu4_5_tejp.jpg
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5 2013 Det är 

mycket nu 

Print 1, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_1.jpg Print 2, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_2.jpg 

Print 3, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_3.jpg 

Print 4, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_4.jpg 

Print 5, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_5.jpg 

6, Print 6, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_6.jpg 

Print 7, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_7.jpg 

Print 8, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_8.jpg 

Print 9, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_9.jpg 

Print 10, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_10.jpg Print 11, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-

aktuellt/kampanjer/print_11.jpg 

 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_1.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_1.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_2.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_2.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_3.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_3.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_4.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_4.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_5.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_5.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_6.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_6.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_7.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_7.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_8.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_8.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_9.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_9.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_10.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_10.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_11.jpg
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/kampanjer/print_11.jpg

