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Sammandrag 

 

Försvarsmakten lanserar varje år kampanjer för att rekrytera personal till sin verksamhet. 

Myndigheten har även jämställdhets- och jämlikhetspolitiska mål att förhålla sig till, där ett 

krav är att andelen kvinnor ska öka inom organisationens alla områden. 2018, i syfte att säkra 

personalförsörjningen och stärka jämställdheten, återinförs värnplikten som legat vilade sedan 

2010. Den återförda värnplikten görs könsneutral. Studiens syfte är att undersöka relationen 

mellan Försvarsmaktens reklamfilmer och de ovan nämnda villkoren för myndighetens 

verksamhet, för att kunna dra slutsatser om könsdiskursen inom Försvarsmakten. Analysen 

grundas i kritisk diskursanalys och sociosemiotik. Materialet är en reklamfilm från 

Försvarsmaktens rekryteringskampanj 2011 och en från 2019. Reklamfilmerna analyseras först 

som multimodala texter och sedan som diskursiv och social praktik. Resultatet visar att den 

presumtiva rekryten, och sålunda mottagaren, för 2011 års reklamfilm är en fysiskt stark man 

som vill arbeta och göra skillnad. Den presumtiva rekryten och mottagaren för 2019 års 

reklamfilm är en ung kvinna som står bakom jämlika värderingar. Resultatet visar även att 2011 

års reklamfilm reproducerar en hegemonisk könsdiskurs, medan 2019 års reklamfilm 

dekonstruerar densamma. Slutsatsen är dock att ’rekryt’ fortfarande normaliseras som man 

inom Försvarsmaktens diskursordning.  

 

 

Nyckelord: Försvarsmakten, könsdiskurs, multimodala texter, jämlikhet, reklam  
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1 Inledning 

Reklam når de flesta som bor i Sverige. På senare år har jag förvånats över Försvarsmaktens 

rekryteringsreklam. Detta då jag har upplevt mig vara Försvarsmaktens mottagare, fastän jag 

inte tidigare identifierat mig som en lämplig rekryt för Försvarsmaktens syften. Min initiala 

tolkning är att Försvarsmaktens nyare reklamfilmer har talat till min vilja att vara med i en stark 

grupp och försvara de värden som vi förespråkar och den fred som vi har i Sverige. Det faktum 

att jag är en kvinna har inte framställts som ett hinder i reklamfilmerna, snarare eftertraktat, 

vilket förstås inverkat positivt på min nyfikenhet gällande Försvarsmaktens organisation.  
Försvarsmakten är genom FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ålagda att ge kvinnor 

möjlighet att delta i all verksamhet som syftar till att lösa väpnade konflikter (Försvarsmakten 

2019).  Myndigheten själva framhåller i sin jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016–2019 att 

detta innebär att de ska ”verka för att antalet kvinnor som är anställda som soldater, sjömän och 

officerare ökas på alla nivåer och i alla förband” (Försvarsmakten 2019). För två år sedan, 2018, 

blev dessutom värnplikten könsneutral och kvinnor och män ansöker och utbildas med andra 

ord under samma villkor inom Försvarsmakten idag (Rekryteringsmyndigheten 2020). 

Jag vill utifrån denna premiss undersöka hur Försvarsmaktens reklam förhåller sig till 

beslutet om könsneutral värnplikt och till påbudet om att arbeta jämlikhetsfrämjande. Om man 

ska utgå från de reklamfilmer som lanserats under senare år, verkar föreställningen om kvinnors 

lämplighet inom Försvarsmakten ha förändrats något i en mer inkluderande riktning. Denna 

studie ska undersöka huruvida denna initiala tolkning kan styrkas av en multimodal analys av 

två av Försvarsmaktens reklamfilmer och av en diskursiv analys av de praktiska och sociala 

sammanhang som reklamfilmerna har tillkommit inom.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie vill jag undersöka vilka normalföreställningar om kön som Försvarsmakten 

kommunicerar genom sina reklamfilmer, närmare bestämt en reklamfilm från 2011 och en från 

2019. Mer specifikt vill jag undersöka om och hur synen på vem som är en lämplig rekryt för 

Försvarsmakten har förändrats mellan åren 2011 och 2019. Jag vill även diskutera vilka möjliga 

konsekvenser Försvarsmaktens språkliga yttrande har för mottagarna av reklamfilmerna, alltså 

vilka maktförhållanden som gynnas av reklamfilmernas existens och utformning, och hur 

reklamfilmerna påverkar och påverkas av föreställningarna om kvinnor och män i svenska 

samhället.  
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För att uppnå detta kommer denna studie att fokusera två reklamfilmer, en från 2011 och en 

från 2019, utifrån en multimodal analysmodell med sociosemiotisk ansats. Studien kommer 

även fokusera det konkreta sammanhang som reklamfilmerna har skapats inom liksom de 

samhällsstrukturer som utifrån en kritisk diskursanalys kan hävdas relatera till reklamfilmernas 

tillkomst och utformning. Den bärande variabeln i min undersökning är kön, här begränsat till 

kvinnor och män.  

Huvudfrågorna för studien är vem som är den tänkta mottagaren av Försvarsmakten 

rekryteringsbudskap under år 2011 respektive 2019, vilket relateras till hur 

normalföreställningen ser ut gällande att vara rekryt i dagens Sverige.  Vidare fokuseras vad 

den funna könsdiskursen inom Försvarsmakten kan innebära för mottagarna av reklamfilmerna 

liksom för samhället i stort. Detta specificeras av följande frågeställningar:  

 

1. Vilken mottagare, sett till kön, kan skönjas i verbalspråkliga och visuella textelement i 

Försvarsmaktens reklamfilm från år 2011 respektive år 2019?   

2. På vilka sätt reproduceras eller dekonstrueras könsdiskursen inom Försvarsmaktens 

diskursordning utifrån myndighetens reklamskapande diskursiva praktik?  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt redogör jag för centrala begrepp och de teoretiska utgångspunkterna för min 

studie. Här presenteras även i avsnitt 2.4 en utförlig kontextuell bakgrund till Försvarsmaktens 

reklamfilmer genom en redogörelse för reklamfilmernas produktion, distribution och 

konsumtion, främst utifrån hur Försvarsmakten själva skrivit på sin hemsida om sin 

marknadsföring och om sin organisation överlag. Denna kontextuella bakgrund benämns som 

reklamfilmernas diskursiva praktik. Slutligen redogör jag kort för en tidigare studie av Lind 

Palicki (2010). Den tidigare studien är relevant då den liksom min studie undersöker hur 

språkbruk hos en myndighet reproducerar föreställningar om kön i samhället. 

2.1 Centrala begrepp inom kritisk diskursanalys 

I denna studie utgår jag från Norman Faircloughs utformning av kritisk diskursanalys. Det råder 

viss begreppsförvirring gällande Faircloughs användning av begreppen diskurs, en diskurs 

(diskurser), diskursiv praktik och diskursordning, då hans användning skiljer sig åt något i hans 

tidigare respektive senare verk (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). Jag ansluter mig dock 

till hans senare verk gällande dessa definitioner, vilka är redogjorda för i Winther Jørgensen & 

Phillips (2000). Nedan redogör jag för dessa definitioner.  

Diskurs åsyftar i denna studie ”språkbruk inom social praktik” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:72) och det är detta mer abstrakta bruk av begreppet diskurs som åsyftas och 

beskrivs närmare i metodavsnittet till denna studie (avsnitt 3.1) och som delas in i tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik (jfr diskurser nedan).  

Diskursordning åsyftar i denna studie ”summan av de diskurstyper som används inom en 

social institution eller en social domän” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). Diskurstyper 

å sin sida innefattar genrer och diskurser. Olika genrer är exempelvis reklamgenren eller 

intervjugenren, med andra ord ett sätt att bruka språket på som är kopplat till en bestämd praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). 

En diskurs (diskurser) åsyftar i denna studie ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

från ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72), och en diskurs går att 

skilja från en annan, till exempel en nyliberal diskurs eller en miljödiskurs (a.a.). De genrer och 

diskurser som återfinns inom en specifik institution eller domän bygger upp diskursordningen 

inom denna institution eller domän.  
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Diskursiva praktiker åsyftar inom denna studie tillfällen eller situationen där text och tal 

produceras, distribueras och konsumeras. En diskursordning rymmer olika diskursiva praktiker 

och i varje diskursiv praktik används diskurstyper på bestämda sätt (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:73). 

2.2 Kritisk diskursanalys som teori 

Kritisk diskursanalys (eng. förkortning: CDA) är en teoretisk och metodologisk avgränsning 

inom den bredare och mer svårdefinierade ansats som allmänt kallas diskursanalys. 

Diskursanalys har utformats och omformats för olika syften inom olika vetenskapliga 

discipliner: samhällsvetenskap, psykologi och språkvetenskap för att nämna några breda 

discipliner, och grundantagandet i diskursanalytiska teorier är att text ska analyseras i sin 

kontext, och inte skilt från sin kontext vilket kan vara fallet i andra textnära arbetssätt. Text ses 

alltså som språkbruk i social interaktion. Inom kritisk diskursanalys kombineras en lingvistisk 

textanalys med en analys av textens sociala, diskursiva sammanhang, och kritisk diskursanalys 

lämpar sig väl för språkvetenskapliga syften då det är en textfokuserad diskursanalys med rötter 

främst i lingvistiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). 

Enligt Fairclough undersöker kritisk diskursanalys ”de ofta ogenomskinliga orsaks- och 

deteminansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, [diskursiva] händelser och texter och 

(b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer […], hur sådana praktiker, 

händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av maktrelationer och kampen om 

makt” (Fairclough 1993:135), vilket förklaras med andra ord i det följande.  

I sin utformning av CDA stödjer sig Fairclough på den etablerade relationen mellan språk 

och text som återfinns inom semiotiken där språk innefattar det som är språkligt möjligt, och 

text vad som för tillfället har skapats av språket. Fairclough översätter dessa två dimensioner 

till sociala strukturer (språk) respektive sociala händelser (text). Han ordnar sedan in 

diskursordningar som social praktik vilken ligger mellan språket och texten. Detta då språk i 

teorin har resurser nog att forma sig själv i alla tänkbara riktningar för att uttrycka valfria texter 

och yttranden, men i realiteten filtreras genom den sociala praktik som språket passerar i sin 

materialisering, en filtrering som Fairclough alltså benämner diskursordningar (Fairclough 

2010:74). 

Diskursordningar är med andra ord det medierande filter som väljer ut vilka yttranden som 

uttrycks av den oändliga mängd möjliga yttranden som språket har kapacitet att forma. 

Diskursordningar har i avsnitt 2.1 definierats som summan av de diskurstyper (genrer och 
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diskurser) som används inom en social institution eller social domän, och detta går i linje med 

metaforen om medierande filter då genrer och diskurser är medierande filter på sina respektive 

nivåer inom specifika diskursiva praktiker. Diskursordning kan sålunda ses som det summerade 

filter som språket passerar igenom när samtliga diskursiva praktiker som återfinns inom 

diskursordningen slås samman. Försvarsmakten har utifrån detta resonemang en diskursordning 

som avgör vilken sorts kommunikation som sker inom de diskursiva praktiker som 

myndigheten relaterar till.  

Språket ses inom CDA som bärare av ideologi och därmed även av makt. Ideologi definieras 

här som betydelsekonstruktioner som bidrar till reproduktion av dominans i samhället utifrån 

maktordningar såsom exempelvis kön eller klass (Winther Jørgensen & Phillips 2000:79). 

Ideologi måste materialiseras på något sätt för att spridas mellan människor, och gör så genom 

språk. Maktförhållanden skapas ur de ideologier som genomsyrar språkliga yttranden implicit 

och explicit. Genom kritisk diskursanalys kan djupt liggande ideologier i språkliga yttranden 

synliggöras och analyseras (Svensson 2019:96).  

En annan grundprincip inom CDA är att språk och samhälle står i ett dialektiskt förhållande 

till varandra vilket innebär att språkbruk både antas konstituera och konstitueras av samhället. 

Genom att språkligt representera samhället på ett visst vis men inte på ett annat gynnas specifika 

maktintressen och andra missgynnas. På så vis konstitueras samhället av språkbruket. Dessa 

språkliga representationer skapas samtidigt av samhällets innevarande struktur och däri uppstår 

det dialektiska förhållandet. Språkbruk bidrar således i och med varje yttrande till att 

upprätthålla, alternativt utmana, maktrelationer i samhället beroende på vilka yttranden som 

görs, och språkbruk påverkar därmed hur vi ser på vår upplevda verklighet (Svensson 2019:96). 

Detta dialektiska förhållande mellan språk och samhälle beskrivs av Fairclough på följande 

vis där han även betonar att språk genom diskurs påverkar stora samhälleliga fenomen såsom 

relationen mellan könen och relationen mellan stat och individ:  

Discourse is shaped by structures, but also contributes to shaping and reshaping them, to reproducing 

and transforming them. These structures are most immediately of a form of discoursal/ideological 

nature […] but they also include in a mediated form political and economic structures, relationships 

in the market, gender relations, relations within the state and within the institutions of civil society. 

(Fairclough 2010:59) 

Ett ytterligare relevant begrepp i sammanhanget är hegemoni. Hegemoni kan definieras som 

ideologisk dominans, men inom CDA ses hegemoni inte som oemotsagd dominans utan snarare 

som betydelsekonsensus inom förhandlingsprocessen om ideologisk dominans. Hegemoni är 

instabilt, eftersom den betydelsekonsensus som hegemoni bygger på är skiftande och inte ett 
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absolut faktum. Enligt Fairclough kan hegemonibegreppet användas för att analysera hur 

diskursiv praktik (alltså produktion, distribution och konsumtion av texter) hör samman med 

maktrelationer inom den sociala praktikens dimension (Winther Jørgensen & Phillips 2000:80).  

Enklare uttryckt hur textproduktion och textkonsumtion hör samman med normer i samhället. 

De tre dimensionerna för diskurs, där social praktik ingår, redogörs närmare för i avsnitt 3.1.  

Den instabila hegemonin förklaras närmare genom följande resonemang: Kommunikation 

mellan människor ses inom CDA som socialt och historiskt situerad genom diskurs, men den 

anses också vara möjlig att påverka genom de språkliga val kommunikationsdeltagarna gör 

(Fairclough 2010:75). Maktförhållanden skapar och skapas inom diskurs, och de som yttrar sig 

kan välja att antingen reproducera den härskande ideologin som genomsyrar 

kommunikationssituationen, hegemonin, eller utföra ideologikritik och därmed gå emot 

hegemonin och förändra dess jämviktspunkt. Kommunikationsdeltagarna är dock inte alltid 

medvetna om vad deras språkliga val har för ideologiska konsekvenser (Svensson 2019:96).  

Makt förhandlas ständigt mellan två kommunicerande parter även i de fall parterna inte är 

medvetna om att förhandling sker. När diskursiva ting artikuleras på nya sätt sker diskursiv 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:80), och det finns alltid möjlighet att artikulera 

sig på nyskapande sätt. Detta då konkurrerande ideologier alltid finns närvarande, hegemonin 

till trots. Winther Jørgensen och Phillips formulerar denna instabila jämvikt på följande vis: 

”De konkurrerande elementens existens bär fröet till motstånd.” (2000:80) 

Den kritiska ansatsen inom CDA innebär att när text analyseras är inte syftet enbart att finna 

de dominerande maktförhållanden som kan anas i ett valt material. Syftet med att blottlägga 

ideologier är att analysera vilka maktförhållanden som så att säga aktiveras när människor 

kommunicerar inom en specifik situation och bidra, i den mån det är möjligt, till en 

emancipationsprocess för de grupper som missgynnas av den innevarande maktordningen. 

Syftet är med andra ord att bidra till en jämnare maktfördelning mellan de aktuella deltagarna i 

kommunikationssituationen och i samhället i stort (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). 

Lind Palicki (2015:210) framhåller kopplingen mellan text och samhällelig kontext som 

CDA:s styrka. Genom att textanalys och social analys kombineras ges en möjlighet att utföra 

lingvistiska analyser av texters roll i samhälleliga processer. De underliggande värderingar och 

normalföreställningar som kommer till uttryck i text gällande exempelvis kön kan sålunda 

synliggöras och analyseras. Även Hornscheidt & Landqvist (2014:88) lyfter fram möjligheten 

att analysera en texts normalföreställningar genom kritisk diskursanalys. CDA kan nämligen 

visa hur en text skapas och blir läst genom en konstruktion av värden, såsom exempelvis 
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demokrati, jämlikhet, våldsförhärligande eller manlighet, vilka satta i relation till varandra 

bildar den ideologiska grund som en text står på och kommunicerar till sina mottagare.  

En kritisk diskursanalys kan även beskriva den kamp som äger rum i samhällets alla 

språkliga kontexter om vem som har rätt att definiera specifika fenomen i samhället (Svensson 

2019:95), till exempel hur en kvinnlig individ är eller hur ett starkt försvar av en nation ska se 

ut, för att nämna några relevanta exempel. Alla språkliga uttryck är ett sätt för en sändare att 

representera sig själv och det fenomen som avhandlas i yttrandet. Min teoretiska utgångspunkt 

för denna studie blir sålunda att Försvarsmakten beskriver sig själva och sina rekryter språkligt 

genom sina reklamfilmer och att deras språkliga yttrande formas av och formar myndighetens 

könsdiskurs. Reklamfilmerna påverkar därmed normalföreställningarna i samhället gällande 

Försvarsmakten och gällande de rekryter som myndigheten eftersöker. Frågan är bara hur. 

2.3 Sociosemiotikens teoretiska utgångspunkter 

Sociosemiotik är en teori utarbetad av den engelske språkforskaren Michael Halliday. Semiotik 

är läran om betydelser och är ett vetenskapligt forskningsfält i sig, vilket Halliday byggt vidare 

på i sin utformning av sociosemiotiken (se t.ex. Halliday 1978). Sociosemiotiken skiljer sig från 

semiotiken på ett antal sätt. Två grundläggande skillnader är relevanta för denna studie. Dels 

sociosemiotikens fokus på sociala faktorer, där betydelse och text ses som sociala företeelser 

på ett mer uttalat sätt än inom semiotiken. Dels sociosemiotikens avståndstagande från det inom 

semiotiken grundläggande begreppsparet det betecknade och det betecknande, vilket åsyftar 

”innehållet”, exempelvis ’motorfordon med fyra hjul’ respektive ”formen” av ett fenomen, 

vilket i detta fall skulle vara ordet bil. Begreppsparet det betecknande och det betecknade samt 

relationen däremellan uppfattas som alltför statisk och begränsande enligt sociosemiotikens 

perspektiv. Inom sociosemiotiken används istället begreppen semiotiska resurser och 

betydelsepotential på ett inte helt motsvarande men ändå jämförbart sätt (Björkvall 2009:14–

15).  

Semiotiska resurser är det meningsskapande material som kan användas för kommunikation 

människor emellan. Semiotiska resurser är inte begränsade till skrivna bokstäver, språkljud eller 

till bilder utan inbegriper samtliga byggstenar varmed människor kommunicerar, även 

byggstenar inom så skilda fält som musik och arkitektur (Björkvall 2009:14). Inom denna 

multimodala analys avgränsas dock de semiotiska resurserna till de verktyg som står till buds 

för att uttrycka betydelse via skrift, tal och bild. 



10 
 

En teoretisk utgångspunkt för sociosemiotiska analyser är att människor har tillgång till ett 

brett spektrum av semiotiska resurser, och att varje multimodal text nyttjar flera olika 

semiotiska resurser på ett systematiskt sätt för att skapa mening. Dessa resurser rymmer dock 

inte fasta betydelser, utan betydelsepotentialer (Björkvall 2009:15). Distinktionen gentemot 

semiotikens begreppspar det betecknade och det betecknande ligger i att betydelsepotential 

åsyftar att semiotiska resurser har en möjlig men inte nödvändig betydelse, vilken kan uttryckas 

på olika sätt beroende på kommunikationssituation. Människor ägnar sig nämligen åt 

meningsskapande i flera differentierade sammanhang, där deltagare kan ha olika förförståelse 

för de semiotiska resurser som vore möjliga att använda för att uttrycka en viss betydelse. Varje 

sändare nyttjar de semiotiska resurser som den har tillgång till utefter sina respektive 

kommunikativa syften och beroende på vem den kommunicerar med. Alla texter rymmer 

sålunda en viss potential till betydelse som är möjlig att tolka in för alla mottagare, men som i 

praktiken inte nödvändigtvis uppfattas av varje läsare eller vid varje läsning (Björkvall 

2009:15).  

Sociosemiotik är som ovan nämnt en socialt orienterad teori och meningsskapande antas 

vara grundat i människans grundläggande behov av kommunikation. En sändare av text antas 

ha gjort kommunikativa val som en mottagare kommer att läsa av efter bästa förmåga, där varje 

textelement fyller ett specifikt kommunikativt syfte (Björkvall 2009:163).  

Att meningsskapande är socialt bundet innebär även att de betydelsepotentialer som tillskrivs 

semiotiska resurser också är socialt skapade av människor och därför till sin natur begränsade 

av sociala och kulturella konventioner. Specifika semiotiska resurser väljs ut av en sändare för 

att nyttja en viss betydelsepotential, men det är sociala och kulturella konventioner som avgör 

vilken betydelsepotential som kopplas samman till vilken semiotisk resurs. Det är inte självklart 

att vare sig sändaren eller mottagaren är medveten om de sociala och kulturella konventioner 

som formar kommunikationen dem emellan (Björkvall 2009:15). Inom sociosemiotik framhålls 

emellertid texters roll som representationer av samhället, då text innebär val av semiotiska 

resurser och dessa val ofta är ideologiskt laddade, vare sig sändaren är medveten om det eller 

inte. Genom att undersöka hur en sändare har valt att representera ett visst fenomen genom 

språklig kommunikation kan dessa sociala och kulturella konventioner, med andra ord 

samhället, granskas närmare (Nord 2017:148).  

Sociosemiotiken innefattar även Hallidays (1925–2018) språkmodell för att beskriva språk 

i sin helhet: systemisk-funktionell grammatik. Systemisk-funktionell grammatik (hädanefter 

SFG) delar in språk i tre metafunktioner: ideationell, interpersonell och textuell metafunktion. 

Språkets ideationella metafunktion rymmer språkliga betydelser som skapar olika versioner av 
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verkligheten, exempelvis uttryck för vem som gör vad eller vad som finns var. Språkets 

interpersonella metafunktion rymmer språkliga betydelser kopplade till social interaktion, 

exempelvis deltagande i aktiviteter eller frågor mellan människor. Språkets textuella 

metafunktion slutligen rymmer språkliga uttryck för hur dessa ideationella och interpersonella 

betydelser samverkar i en text för att skapa en meningsfull helhet (Björkvall 2009:11–12). 

Språkliga yttranden såsom en multimodal text bär på en komplex samling semiotiska resurser 

och betydelsepotentialer. När en djuplodande analys av en text ska utföras utifrån 

sociosemiotiska metoder bör därför analys av samtliga språkliga metafunktioner ingå 

(Björkvall 2009:44).  

2.4 Reklamfilmernas diskursiva praktik 

En diskursiv praktik för en text består av de tre aspekterna produktion, distribution och 

konsumtion (Fairclough 2010:59). Jag kommer i detta avsnitt att slå samman de tre aspekterna 

och behandla dem som konkreta villkor vilka motiverar och begränsar tillkomsten och 

utformningen av Försvarsmaktens reklamfilmer. I denna diskursiva praktik antas 

Försvarsmakten vara sändare av ett kommunikativt budskap och mottagarledet bestå av de 

presumtiva rekryterna samt övriga svenska medborgare. Försvarsmakten representeras i denna 

studie av den breda arbetsgrupp som har skapat och marknadsfört rekryteringskampanjer år 

2011 och 2019 där de valda reklamfilmerna ingår.  

Sändaren Försvarsmakten är en offentlig myndighet vars uppdrag är att skydda Sverige och 

försvara landets frihet. Uppdraget är givet myndigheten via årliga regleringsbrev från 

regeringen och innefattar mer specifikt att försvara Sverige mot väpnade angrepp, skydda 

Sveriges handlingsfrihet inför politiska, militära eller övriga påtryckningar och att avvisa 

kränkningar av svenskt territorium, bland annat (Försvarsmakten 2020a).  

År 2009 tas beslut om att Sveriges värnplikt ska ligga vilande i fredstid, ett beslut som träder 

i kraft 2010 och kvarstår till 2017. Under denna tid återstår frivillig ansökan till Försvarsmakten, 

samt totalförsvarsplikten, vilken innebär att alla män och kvinnor mellan 16 år och 70 år måste 

bidra efter förmåga till Sveriges försvar i de fall regeringen föreskriver höjd beredskap inom 

landet. Lagen om totalförsvarsplikt är könsneutral, men skyldigheten för samtliga medborgare 

att fylla i mönstringsunderlag vid ålder 18, mönstra om man blir kallad och slutligen att 

genomföra grundutbildning om man går vidare från mönstring, tas bort i och med värnpliktens 

avskaffande (Försvarsmakten 2020b). I praktiken är det alltså från och med 2010 endast de 

redan intresserade av Försvarsmakten som söker sig till myndigheten och grundutbildningen. 
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Rekryteringsvolymerna för åren 2010–2015, när rekryter endast söker sig till utbildningen 

och den framtida arbetsplatsen på frivillig basis, når inte upp till de planerade nivåerna för 

Försvarsmaktens behov (Personalförsörjningsutredningen 2016:137). Detta underskott i 

personal leder till ett ökat behov från myndighetens sida att marknadsföra sig själva som ett 

spännande och lämpligt alternativ för ungdomar som gått ut gymnasiet. Försvarsmakten själva 

skriver på sin hemsida under fliken ”Kampanjer” att myndigheten kontinuerligt sedan år 2011 

driver kampanjer för att beskriva ”hur det är att jobba hos oss, vilka vi är, vad vi gör, hur vi gör 

det och inte minst varför” (Försvarsmakten 2020c).  

Den ökande marknadsföringen till trots tillsätter regeringen år 2015 en utredning, som i sitt 

betänkande meddelar att ”såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på 

frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar” att värnplikten återinförs 

(Personalförsörjningsutredningen 2016:15). År 2017 återinför således regeringen skyldigheten 

för landets artonåringar att mönstra och att genomföra grundutbildning med värnplikt om man 

blir kallad. Från och med årsskiftet 2017–2018 har Sverige en grundutbildning med värnplikt 

enligt lagen om totalförsvarsplikt. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det svenska 

militära försvaret är målet. Kontinuerliga årskullar av värnpliktiga ska komplettera det frivilliga 

inflödet till den militära grundutbildningen. Att kunna personalförsörja samtliga förband 

motiverar även att göra värnplikten könsneutral för att nå hela svenska rekryteringsbasen 

oavsett kön (Personalförsörjningsutredningen 2016:15–21).  

När värnplikten blir könsneutral år 2018 förändras premissen för vilken sorts individ Sverige 

erkänner och lyfter fram som lämplig för Försvarsmaktens arbetsområden. Myndigheten 

meddelar explicit på sin hemsida att kvinnor och män ska återfinnas på samtliga nivåer, både i 

ledningen och bland de inkallade. Kvinnor ska inkluderas till organisationen av två tunga skäl. 

Dels att myndigheten försvarar Sveriges demokratiska värden och därför själva behöver stärka 

jämlikheten inom den egna organisationen. Dels att organisationen som sådan blir starkare när 

personalstyrkan och arbetsledningen är differentierad. De stärkande effekter Försvarsmakten 

ser av att öka jämlikheten inom organisationen är att förtroendet ökar för myndigheten i och 

med deras satsning på jämlikhet, att fler individer ser Försvarsmakten som en lämplig 

arbetsplats att söka sig till samt att kvaliteten höjs i de militära operationerna till följd av 

breddad kompetens hos soldaterna (Försvarsmakten 2020d).  

Kvinnor är dock fortfarande starkt underrepresenterade inom Försvarsmakten. Av de drygt 

20 000 personer som arbetar inom organisationen år 2020, är andelen kvinnor 18 % 

(Försvarsmakten 2020e). Av de som utför grundutbildning uppmättes 16 % vara kvinnor år 

2019 (Resumé 2019). Att andelen kvinnor inom organisationen är så låg överlag har en stor del 
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av sin förklaring i att det var först 1989 som Sverige öppnade upp samtliga militära befattningar 

för kvinnor, och att kvinnor inte har tillåtits ta anställning alls inom Försvarsmakten förrän 

1978. Det dröjde till 1994 innan kvinnor fick utföra grundutbildning utan att ha som avsikt att 

även fullföra officersutbildning (Försvarsmakten 2020f). 

Grundutbildning med könsneutral värnplikt har således genomförts sedan 2018 men 

Försvarsmakten lägger fortfarande en del av sin budget på marknadsföring, bland annat i form 

av reklamfilmer som syftar till att öka rekryteringen. Försvarsmaktens marknadschef Johan 

Landström meddelar i en intervju med Resumé att ”trots den införda plikten måste vi 

fortfarande jobba med kommunikation för att attrahera rätt kompetens […] vi kommer fortsätta 

att vidareutveckla kommunikationen riktat mot unga kvinnor” (Resumé 2018a). Anledningarna 

till de fortsatta kampanjerna kan dels antas vara ett fortsatt underskott av rekryter till följd av 

ett antal år utan värnplikt, dels att marknadsföring blivit en viktig del i Försvarsmaktens 

kommunikation med det svenska samhället och omvärlden om vilka de själva är.  

Marknadsföring från Försvarsmakten som sänder ut ett budskap om rekrytering sänder 

nämligen även ut ett budskap om hur myndigheten ser på sig själv och vad organisationen i sin 

helhet står för. Strand och Kehl (2018:297) argumenterar för att den fortsatta marknadsföringen 

är ett led i en allt starkare marknadsanpassning av Försvarsmakten, där myndigheten numera 

närmast representerar sig själv som ett varumärke som säljer karriärer till unga. De 

argumenterar även för att Försvarsmakten säljer in sin egen relevans i samhället genom att 

retoriskt konstruera en problembild som de själva är lösningen på.  

Att myndigheten önskar stärka sin egen samtida relevans får stöd bland annat i en intervju 

från 2016 där dåvarande marknadschef Robert Forss uttrycker sig om Försvarsmaktens 

varumärke, fast utan de implikationer som Strand och Kehl (2018) gör. Han meddelar att 

”höstens kommunikationsinsats syftar till att tydliggöra och stärka bilden av Försvarsmakten 

som en relevant, kompetent och tillförlitlig samhällsaktör som står upp för och försvarar 

Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som vi själva väljer” (Resumé 2016). Även 

nuvarande marknadschef Johan Landström meddelar 2019 att ”det övergripande målet är att 

ändra uppfattningen om Försvarsmakten. Mer konkret handlar det om att bemöta en förlegad 

bild av oss som associeras till hårda värden […] en manlig och auktoritär arbetsplats fylld av 

krav till en bild av oss som uppfattas som äkta, ärlig, modern och mänsklig” (Sveriges 

Annonsörer 2019). Bytet av mediebyrå år 2016 till Volt, vilken i skrivande stund fortfarande är 

Försvarsmaktens mediebyrå, anses vara startpunkten för myndighetens allt starkare 

varumärkesbygge med fokus på jämlika värden (Resumé 2018b).  
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På Försvarsmaktens hemsida återfinns i skrivande stund samtliga kampanjer från 2011 till 

2019 med tillhörande reklamfilmer och en kort motivering till varför de valt att utforma 

reklamfilmerna såsom de gjort. Utdrag 1 och utdrag 2 nedan visar motiveringen för 2011 

respektive 2019 års reklamfilm. Det uttalade syftet med 2011 års reklamfilm kan sammanfattas 

som en mer allmänt hållen rekrytering och beskrivning av vad Försvarsmaktens utbildning är 

och vad den leder till. Det uttalade syftet med 2019 års reklamfilm kan sammanfattas som en 

mer könsspecifik rekrytering och budskap om att Försvarsmakten vill förändra samhällets 

traditionella bild av vem som kan söka till organisationen. 

Utdrag 1. Försvarsmaktens motivering till 2011 års reklamfilm. 

Utdrag 2. Försvarsmaktens motivering till 2019 års reklamfilm. 

2.5 En tidigare studie om myndighetsspråk 

Lind Palicki (2010) undersöker vilka normalföreställningar Försäkringskassan kommunicerar 

angående föräldraskap i sina broschyrer till nyblivna föräldrar under åren 1974–2007. Hon 

undersöker vem som är tänkt mottagare för Försäkringskassans broschyrer, och visar genom 

diskursanalytisk metod att myndigheten genom sina språkliga val reproducerar en 

normalföreställning om att förälder i samtida Sverige främst åsyftar en heterosexuell, gift 

kvinna med biologiska barn (s.149). Jag redogör för studien för att belysa hur myndigheters 

språkbruk kan undersökas diskursanalytiskt i en mer omfattande skala och för att studiens 

frågeställningar, teoretiska grundantaganden och slutsatser är relevanta för att förstå 

föreliggande studies uppläggning och utgångspunkter. 

Lind Palickis studie om Försäkringskassans broschyrer består av fyra analysavsnitt, vilka 

betraktar materialet ur fyra olika perspektiv (2010:16). Avsnitten följer studiens fyra 

frågeställningar. Första avsnittet behandlar de institutionella, politiska och regelmässiga villkor 

”VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET 2011  

Rekryteringskampanj som är utformad för att nå en bred målgrupp för att kunna rekrytera ett stort 

antal människor. En bärande del är att visa en realistisk bild av vad Försvarsmakten gör, för att 

komma tillrätta med vanliga missuppfattningar om vad det innebär att arbeta inom försvaret.” 

 

”KOM SOM DU ÄR 2019  

Försvarsmakten lanserade under våren 2019 en kampanj för att locka unga kvinnor till 

organisationen. Kampanjen visade upp flera färgstarka personligheter. Syftet med kampanjen var 

att ändra på en stereotyp uppfattning om hur man ska vara i Försvarsmakten.” 
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under vilka broschyrerna har blivit skrivna. Det andra kapitlet undersöker vilken mottagare som 

återfinns i texterna utifrån en analys av deixis. Mer specifikt undersöks vem som konstrueras 

som mottagare genom de språkliga val som görs gällande tilltal och omtal av mottagare. Det 

tredje kapitlet undersöker vilka egenskaper som normaliseras hos en mottagare i broschyrerna. 

Det fjärde kapitlet undersöker vilken funktion och vilket ansvar som språkligt tillskrivs 

sändaren i fråga om att uppnå och förverkliga jämställdhetspoliska mål, och vilket ansvar som 

sändaren påtar sig själv genom sina broschyrer.  

Föreliggande studie har som sagt inspirerats av Lind Palickis (2010) frågeställningar. De 

diskursiva villkor under vilka mitt material har skapats redogörs för i avsnitt 2.4 som en 

bakgrund till min undersökning. Sedan följer analys av vem som konstrueras som mottagare 

genom de språkliga val som görs i Försvarsmaktens reklamfilmer, samt analys av hur 

könsdiskursen och normalföreställningarna gällande kön ser ut inom myndigheten. 

Försvarsmaktens ansvar och måluppfyllelse gällande att stärka jämställdheten inom 

organisationen problematiseras i diskussionen.  

Det teoretiska ramverk som Lind Palickis (2010) studie grundar sig på är av henne definierat 

som en feministisk diskursanalys (s.17). Lind Palicki utgår från att kategoriseringar såsom kön 

är socialt konstruerade, att språk och samhälle står i ett dialektiskt förhållande till varandra, att 

det är i vardagliga, språkliga praktiker som makt fördelas och omskapas och att myndigheter, 

till följd av deras samhällsbärande funktion, har makt att definiera språkliga fenomen och att 

påverka samhället. Teori och metod i föreliggande studie har utgått från Norman Faircloughs 

(2010) utformning av kritisk diskursanalys men den går i stort i linje med det ovan nämnda.  

Försäkringskassan har ett jämställdhetspolitiskt uppdrag (Lind Palicki 2010:17). De ska 

fördela föräldraförsäkringen jämnt mellan kvinnor och män och därmed bidra till 

jämställdheten. I deras övergripande huvuduppdrag som myndighet är strävan efter och 

måluppfyllelse inom jämställdhet ett deluppdrag. Min utgångspunkt är att Försvarsmakten går 

att jämföra med Försäkringskassan på denna punkt, samt att de båda myndigheterna genom sina 

språkliga representationer utövar makt i samhället på ett likartat sätt. Ett för min studie relevant 

resonemang om Försäkringskassans maktutövande får avsluta detta avsnitt:  

Vissa mottagare pekas ut framför andra, vilket innebär en inkludering respektive exkludering av 

mottagare. Ytterst innebär det en form av maktutövning, att myndigheten har makt att definiera 

gruppen mottagare, att dra upp gränserna för vilka som bjuds in i kommunikationssituationen och 

vilka som inte bjuds in […]. Genom att peka ut och positionera mottagare, att inkludera och 

exkludera, kan myndigheten upprätthålla föreställningar om föräldrar och vilka som framställs som 

normala. (Lind Palicki 2010:53) 
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3 Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag för studiens metod och material. Metoden består av två olika 

metodologiska ansatser som jag finner möjliga att kombinera, nämligen en kritisk 

diskursanalytiskt ansats och en sociosemiotisk ansats. Inom kritisk diskursanalys ska både text 

och kontext fokuseras, och texten ges inom denna studie fokus i avsnitt 4.1–4.3 genom en 

sociosemiotisk multimodal analysmetod, och kontexten i avsnitt 4.4 genom en metod inspirerad 

av Faircloughs (2010) tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Att studien grundas i 

CDA gör att jag kan analysera reklamfilmernas kontext och reklamfilmernas samhälleliga 

påverkan närmare än vad jag kan göra endast utifrån en sociosemiotisk multimodal analys. 

3.1 Kritisk diskursanalys som metod 

Enligt Fairclough (2010:59) ska diskurs förstås som tredimensionell i det fall en kritisk 

diskursanalys ska utföras (se figur 1). Den första dimensionen åsyftar ett textstycke i 

exempelvis talad, skriven eller multimodal form. Den andra dimensionen åsyftar den diskursiva 

praktiken: textens produktion, distribution och konsumtion, och den tredje dimensionen åsyftar 

den sociala praktiken, de större, samhälleliga villkor som påverkar både produktions- och 

konsumtionsprocesserna och texten i sig. Dessa mer övergripande villkor i den tredje 

dimensionen kan sammanfattas som rådande föreställningar och ideologier i samhället. 

Fairclough betonar att samtliga dimensioner av diskurs ska tas hänsyn till i en kritisk 

diskursanalys av en specifik diskurs – i mitt fall av könsdiskursen inom Försvarsmakten:  

I see discourse as a complex of three elements: social practice, discoursal practice (text production, 

distribution and consumption), and text, and the analysis of a specific discourse calls for analysis in 

each of these three dimensions and their interrelations. The hypothesis is that significant connections 

exist between feautures of texts, ways in which texts are put together and interpreted, and the nature 

of the social practice. (Fairclough 2010:59) 

En kritisk diskursanalys ska med andra ord fokusera både texten och den kontext som texten 

existerar inom. Den första dimensionen av diskurs, själva texten, analyseras inom CDA med 

språkvetenskapliga metoder och denna dimension representeras i min studie av en analys av 

reklamfilmerna utifrån en sociosemiotisk multimodal analysmodell. Metoden för denna 

multimodala analys redogörs för i avsnitt 3.2.  
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Figur 1. Faircloughs (2010) tredimensionella modell för att utföra diskursanalys.  

Kontexten består sedan med Faircloughs (2010) termer av de två dimensionerna diskursiv 

praktik och social praktik. Inom dimensionen diskursiv praktik analyseras hur diskurser och 

genrer artikuleras i produktion, distribution och konsumtion av text (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:75), vilket i denna studie representeras av hur könsdiskursen inom 

Försvarsmaktens diskursordning artikuleras genom produktion, distribution och konsumtion av 

reklamfilmer. Då genren är densamma i de två textmaterial som jag undersöker har jag inte 

analyserat förändring av den diskursiva praktikens genre utan endast förändring av den 

diskursiva praktikens diskurs, mer specifikt dess könsdiskurs.  

Inom dimensionen social praktik analyseras och diskuteras ”överväganden om huruvida den 

diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen, och 

vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:75). I denna studie representeras analys av den sociala praktiken av ett identifierande av 

de tematiska värdeord och ideologier som bygger upp Försvarsmaktens reklamfilmer, funna när 

textmaterialet analyserats i sin diskursiva praktik, samt diskussion om vad dessa förmedlade 

värdeord och underliggande ideologi kan innebära för mottagarna av reklamfilmerna.  

Den konkreta arbetsgången består av att jag sorterar resultatet av min multimodala analys 

efter eventuella likheter. Genom att sortera det empiriska materialet kan jag besvara min första 

frågeställning gällande reklamfilmernas presumtiva mottagare. Som ett andra steg i denna 

sortering lyfter jag in villkoren för reklamfilmernas produktion, distribution och konsumtion, 

alltså den diskursiva praktiken, för att se hur dessa villkor och de empiriska fynden från den 

multimodala analysen kan förstås i relation till varandra. När både texten och den diskursiva 

praktiken tagits hänsyn till kan jag etikettera det funna resultatet efter olika teman, vilka jag här 

kallar värdeord.   

Jag kallar dem värdeord då jag utgår från att dessa, av Försvarsmakten positivt värderade 

och framlyfta teman, är spår av ideologi från sändarens sida. Genom att blottlägga ideologin 

bakom Försvarsmaktens språkliga yttrande belyses även den makt som myndigheten utövar 

Social praktik: ideologier, sociala villkor för produktion och 

tolkning  

Diskursiv praktik: produktion, 

distribution och konsumtion 

Text 
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gentemot mottagarna av reklamfilmerna. Diskussion kan här ta vid gällande eventuell 

reproduktion eller dekonstruktion av hegemonisk könsdiskus inom Försvarsmaktens 

reklamfilmer, liksom en diskussion om samhällsstrukturernas relation till Försvarsmaktens 

språkliga yttrande, vilket slutligen besvarar min andra frågeställning.  

Hornscheidt och Landqvist (2014:108) uttrycker förenklat arbetsgången för CDA som att en 

för maktrelationer i samhället relevant variabel väljs ut för att analyseras i relation till vem som 

är sändaren, vad som sägs och inte sägs och hur detta språkbruk kontextualiseras. Översatt till 

min studie kan det konstateras att kön är den bärande variabeln i min studie, vilken analyseras 

i relation till vad som kommuniceras i Försvarsmaktens reklamfilmer och den kontext som 

reklamfilmerna har tillkommit inom vilket inbegriper de samhälleliga strukturer som både 

konstituerar och konstitueras av reklamfilmerna.  

Metodiskt är analysen kvalitativ då den är ett resultat av min förståelse av Försvarsmaktens 

reklamfilmer och den kontext vari reklamfilmerna har uppkommit. Kontexten anses bestå av 

diskursiv praktik och social praktik, och även om diskursiv praktik är relativt given av 

Faircloughs (2010) definition kan den vara svår att avgränsa, och den sociala praktiken är än 

mer svårdefinierad. Svensson (2019) betonar att den kontext som väljs ut som relevant bör gå 

att förankra i textmaterialet, men att kontexten inte behöver återfinnas explicit i materialet. 

Detta då maktutövning genom språkbruk ofta sker implicit och stundtals utan att sändaren är 

medveten om att den reproducerar ideologi med sitt yttrande. Det är diskursanalytikerns 

uppdrag att visa de spår i det empiriska materialet som antyder att en viss kontext, exempelvis 

ett visst förhållande, en viss händelse eller en viss samhällsutveckling, är relevant kontext för 

en analys av maktutövning inom ett specifikt textmaterial (Svensson 2019:149).  

3.2 Sociosemiotisk multimodal analysmodell 

Jag analyserar de två reklamfilmerna genom en sociosemiotisk analysmodell som är anpassad 

efter multimodala texter, nämligen Björkvalls (2009) multimodala analysmodell. Språksynen 

inom sociosemiotik bygger på Hallidays (se t.ex. Halliday 1978) systemisk-funktionella 

grammatik, vilket inkluderar premissen att språk kan analyseras inom tre metafunktioner: 

ideationell metafunktion, intertextuell metafunktion och textuell metafunktion (Björkvall 

2009:11). Sociosemiotik, systemisk-funktionell grammatik inklusive de tre metafunktionerna 

är närmare redogjorda för i avsnitt 2.3. De två reklamfilmerna refereras till som multimodala 

texter, vilka består av verbalspråkliga och visuella textelement. Verbalspråkliga textelement 
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åsyftar skrift och talade ord och visuella textelement åsyftar rörlig bild. Samtliga textelement 

har identifierats och tolkats av mig, utifrån hur jag har uppfattat reklamfilmerna. 

 Analysen inleds med en grovtranskribering av reklamfilmernas verbalspråkliga och visuella 

textelement och sedan följer en analys av texternas betydelsepotential utifrån det Björkvall 

benämner semiotiska resurser (2009:14–15). Dessa begrepp är närmare redogjorda för i avsnitt 

2.3. Björkvall (2009) presenterar en omfattande begreppsapparat för att analysera 

betydelsepotentialer utifrån semiotiska resurser. Han framhåller att varje enskild texts 

uppbyggnad avgör vilka resurser som är relevanta att analysera närmare av den mångfald 

semiotiska resurser som finns tillgängliga för kommunikation. Även de aktuella 

forskningsfrågorna avgör var fokus läggs i en analys. Jag har begränsat min analys till två till 

fyra semiotiska resurser per metafunktion, vilka samtliga uppfattas som relevanta för mitt 

material och mina forskningsfrågor.  

Den textuella metafunktionen analyseras i min multimodala analys genom de semiotiska 

resurserna given-ny och samhörighetsmarkörer. Given-ny åsyftar den logiska ordning som vi 

placerar verbalspråklig information i för att kommunicera smidigt med en mottagare. I tal följer 

ny information på känd information, och i skrift blir den logiska ordningen för svenskar att 

given information placeras till vänster och ny information till höger (Björkvall 2009:91). 

Reklam består ofta av ett första påstående som är givet, alltså känt för mottagaren, följt av ett 

budskap om försäljning eller marknadsföring som är nytt för mottagaren (Björkvall 2009:94). 

Samhörighetsmarkörer åsyftar det Björkvall benämner ”en glidande skala där elementen kan 

presenteras som mer eller mindre åtskilda eller väsensskilda eller mer eller mindre besläktade” 

(2009:105). Detta innefattar exempelvis kontraster inom och upprepningar av visuella 

textelement.  

Den interpersonella metafunktionen analyseras genom de semiotiska resurserna 

språkhandling, bildhandling, kameravinkel och distans. Språkhandling åsyftar vilken sorts 

interaktion som skett mellan sändare och mottagare i de verbalspråkliga textelementen. 

Sändaren kan inneha två möjliga talarroller: givande och krävande, och det kommunikativa 

utbytet kan antingen bestå av varor och tjänster eller av information. De fyra möjliga 

språkhandlingarna blir utifrån denna indelning: erbjudande, påstående, uppmaning eller fråga 

(Björkvall 2009:33). Tablå 1 illustrerar indelningen i de olika språkhandlingarna närmare. 

Bildhandling å sin sida åsyftar interaktion inom de visuella textelementen. Bildhandlingar 

innefattar antingen ett erbjudande eller ett krav. Distinktionen däremellan ligger i huruvida den 

avbildade betraktar mottagaren eller inte, där direkt ögonkontakt innebär ett krav och bortvänd 

blick innebär ett erbjudande om att bli betraktad (Björkvall 2009:33–37).  
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Tablå 1. Språkhandlingar i verbalspråkliga textelement. 

Språkhandlingar 

 Givande talarroll Krävande talarroll 

Varor/tjänster utbyts Erbjudande Uppmaning 

Information utbyts Påstående Fråga 

 

Kameravinkel åsyftar perspektivet som den avbildade är porträtterad ifrån. Alternativen är för 

denna studie framifrån, bakifrån eller från sidan (Björkvall 2009:54). Jag kommer även att 

inkludera upplevd distans mellan den avbildade och mottagaren i resursen kameravinkel när jag 

analyserar visuella textelement, fastän Björkvall (2009) redogör för distans som en egen 

semiotisk resurs. Jag sammanför de två eftersom jag finner det lämpligt utifrån min studies 

storlek. Alternativen för distans är distanserad, social och personlig distans vilket representeras 

av huruvida den avbildade är placerad långt borta, avbildad i hel- eller halvfigur och därför på 

socialt avstånd eller avbildad så pass nära att ansiktet tar upp större delen av bilden (Björkvall 

2009:46). När verbalspråkliga textelement analyseras behandlar jag däremot distans som en 

egen semiotisk resurs. Distansen avgörs då av vilka pronomen som används i reklamfilmerna. 

Inget läsartilltal alls exempelvis, signalerar en tydlig distans mellan sändare och mottagare och 

ett ”ni” signalerar en längre distans än ett ”du” (Björkvall 2009:46).  

Den ideationella metafunktionen analyseras genom de semiotiska resurserna processtyper 

och konceptionella processer. Det finns fyra olika processtyper och de definieras av hur 

deltagare, med andra ord individer eller ting, i verbalspråkliga textelement knyts till dynamiska 

skeenden eller statiska tillstånd. Denna indelning motsvaras av följande beteckningar: materiell 

process, mental process, relationell process och verbal process. I en materiell process finns det 

en deltagare som är aktör och en deltagare som är mål. I en mental process finns det en deltagare 

som är upplevare av någonting. I en relationell process finns det en deltagare som är bärare av 

ett attribut och i en verbal process slutligen finns det en talare som gör en utsaga (Björkvall 

2009:61). Konceptionell process å sin sida innefattar analys av den avbildade utifrån vilka 

attribut eller symboliska attribut den blir tilldelad i de visuella textelementen. Attribut är 

konkreta delar av en deltagares uppenbarelse, exempelvis klädsel, medan symboliska attribut 

också kan vara klädsel men återfinns på en mer abstrakt nivå och åsyftar vad deltagaren har för 

betydelsepotential i texten genom sin blotta existens (Björkvall 2009:73). 

Det ska nämnas att den läsning jag gör av texternas verbalspråkliga och visuella textelement 

utifrån de sociosemiotiska resurserna bör ses som en modelläsning av reklamfilmerna, vilken 

beskriver en möjlig tolkning av texternas betydelsepotential men inte den enda möjliga 
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(Björkvall 2009:163). Det är dock rimligt att anta att jag i en noggrann, bred analys av 

reklamfilmerna bör göra en tolkning som fångar in stora delar av den betydelsepotential som 

reklamfilmerna erbjuder. Detta då jag till följd av min mottagarposition har goda förutsättningar 

för att uppfatta materialets beståndsdelar och då materialet i sig består av genomarbetad 

kommunikation. 

3.3 Material  

Mitt material består av två reklamfilmer, en från Försvarsmaktens rekryteringskampanj våren 

2011 och en från Försvarsmaktens rekryteringskampanj våren 2019. 2011 års reklamfilm är 

vald då den var del av den första rekryteringskampanjen efter att värnplikten avskaffades och 

då det är den tidigaste reklamkampanjen på Försvarsmaktens kampanjhemsida. 2019 års 

reklamfilm är vald då det är den senaste reklamfilmen från Försvarsmakten som i skrivande 

stund återfinns på deras kampanjhemsida. Ytterligare en kampanj har lanserats under hösten 

2019, men den tillhörande reklamfilmen är inte publicerad på Försvarsmaktens 

kampanjhemsida ännu,1 vilket gör den mindre lämplig att undersöka utifrån mina syften. 

Kampanjen från hösten 2019 går dock vad jag ser i linje med kampanjen från våren 2019 i fråga 

om syfte och rekryteringsmålgrupp.  

Reklamfilmerna är 40 respektive 50 sekunder långa och är publicerade på Försvarsmaktens 

kampanjhemsida. De har sänts som reklam i svensk TV under 2011 respektive 2019 samt går 

att ta del av på Försvarsmaktens Youtube-kanal. Reklamfilmen från 2011 har 154 300 visningar 

på Youtube sedan publicering 14 mars 2011. Reklamfilmen från 2019 har 79 384 visningar på 

Youtube sedan publicering 2 maj 2019. Antal visningar lästes av 15 maj 2020.  

  

 
1 2020-04-01 
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4 Resultat 

Resultatet är uppdelat i fyra avsnitt, där avsnitt 4.1–4.3 redogör för en multimodal analys av 

materialet efter Björkvall (2009) och avsnitt 4.4 består av en diskursiv analys av materialet där 

reklamfilmerna analyseras i sin kontext, vilken i resultatet begränsas till diskursiv praktik för 

att i diskussionen som följer sedan breddas till social praktik. De tre första avsnitten innefattar 

multimodal analys av de två reklamfilmerna inklusive en sammanfattande jämförelse för att 

besvara studiens första frågeställning om vem den presumtiva mottagaren är i respektive 

reklamfilm. Det fjärde avsnittet behandlar de spår av ideologi som identifierats i respektive 

reklamfilm för att kunna besvara studiens andra frågeställning om huruvida reklamfilmerna 

reproducerar eller dekonstruerar en traditionell könsdiskurs i Försvarsmaktens diskursordning. 

4.1 Multimodal analys av Försvarsmaktens reklamfilm år 2011 

En enkel transkribering av textelementen i 2011 års reklamfilm lyder som följer: Reklamfilmen 

inleds i en dramatisk miljö som anspelar på en actionfilm. Ansiktet på en krigsmålad ung man 

filmas, och mannens blick är i fjärran. En manlig berättarröst meddelar mottagaren: 

We can’t offer you an epic opening scene, in which models pose like marines. We can’t offer you 

the opportunity to suddenly rise out of the water, holding some weird futuristic weapon. We can’t 

offer you top secret hit and run missions in unknown territory. We can’t offer you ridiculous dramatic 

music playing in the background or even my cool American voice. 

Parallellt med detta påstående filmas ett tiotal soldater med full utrustning som hoppar från en 

helikopter, skjuter och anfaller en fiende. Soldaterna har manligt kodade kroppsformer. En 

mans ansikte filmas på nära avstånd medan han ger ifrån sig ett vrål som om han ska gå till 

anfall. När mannen hoppar över ett stängsel och landar på andra sidan förändras miljön till ett 

realistiskt träningsläger för Försvarsmakten och mannen får stöd av en annan man att slutföra 

en hinderbana. Denna andra man tar vid berättandet medan han springer och tittar bakåt mot 

kameran: ”Men vi kan erbjuda er vår verklighet. En utbildning som leder till ett jobb där du kan 

göra skillnad. På riktigt.” En kvinna springer jämsides med de två männen och filmas även hon 

bakifrån. Fem ytterligare personer med manligt kodade kroppsformer springer längre fram. En 

ruta med Försvarsmaktens logotyp avslutar reklamen med texten ”Ansök till soldat/sjöman på 

forsvarsmakten.se.” 
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4.1.1 Verbalspråkliga textelement i 2011 års reklamfilm 

De semiotiska resurser som avhandlas i analysen av reklamfilmens verbalspråkliga textelement 

är följande: given-ny, språkhandlingar, distans samt processtyper. Innebörden av dessa 

semiotiska resurser återfinns i avsnitt 3.2. Dessa resurser representerar i ordning den textuella, 

den interpersonella och den ideationella metafunktionen av språkliga yttranden, där 

språkhandlingar och distans båda ryms inom den interpersonella metafunktionen.  

2011 års reklamfilm följer strukturen gällande given-ny som definierats som att den för 

mottagaren kända informationen presenteras först och den nya sist. Tablå 2 visar närmare hur 

denna struktur återspeglas i de verbalspråkliga textelementen. Min tolkning av reklamfilmens 

betydelsepotential utifrån denna semiotiska resurs är att en actionfilmsinspirerad tillvaro inte 

kan erbjudas inom Försvarsmakten, men att en träningsfokuserad utbildning, som leder till jobb 

där man får göra skillnad, kan erbjudas. Myndigheten vill således att mottagaren ska fokusera 

på realiteten gällande vad utbildningen innefattar och vad den leder till.  

Tablå 2. De verbalspråkliga textelementen i 2011 års reklamfilm uppdelade efter ”given-ny”. 

Given Ny 

”We can’t offer you an epic opening scene, in 

which models pose like marines […] or even my 

cool American voice.” 

”Men vi kan erbjuda er vår verklighet. En 

utbildning som leder till ett jobb där du kan göra 

skillnad. På riktigt. Ansök […].” 

 

Reklamfilmen kan även analyseras utefter resursen språkhandlingar. I reklamfilmen från 2011 

återfinns två verbalspråkliga exempel på språkhandlingen påstående, nämligen ”We can’t offer 

you …” och ”Men vi kan erbjuda er vår verklighet. En utbildning som leder till ett jobb där du 

kan göra skillnad. På riktigt”. Reklamfilmen avslutas med en uppmaning i form av ”Ansök till 

soldat/sjöman på forsvarsmakten.se”. Det första påståendet ger en humoristisk ton, medan det 

andra påståendet rymmer en mer allvarlig ton. Det humoristiska inslaget blir dock vinklat till 

att framstå som Försvarsmaktens motsats, vilket gör att den kommunicerade 

betydelsepotentialen i språkhandlingarna som helhet blir att Försvarsmakten är en seriös 

myndighet som kan ge säkra jobb. Uppmaningen ”Ansök […]” bidrar till intrycket av att 

sändaren är en myndighet med formell relation till sina mottagare. 

När de verbalspråkliga textelementen i 2011 års reklamfilm analyseras utifrån vilka 

processtyper som kan skådas återfinns främst materiella processer, med andra ord konkreta 

handlingar i den materiella världen med en aktör och ett mål, som formuleringarna ”rise out of 

the water”, ”holding […] weapon”, ”hit and run”, ”du kan göra skillnad” och slutligen ”ansök”. 
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Att den första actionfilmsliknande delen av reklamfilmen fokuserar på handling genom 

materiella processer är väntat till följd av en actionfilms traditionella utformning. Även andra 

delen av reklamfilmen ger emellertid ett handlingscentrerat budskap genom kombinationen av 

de betonade ”göra skillnad” och ”ansök”. I slutet av reklamfilmen återfinns även en relationell 

process genom formuleringen ”ett jobb där du kan göra skillnad”. Jobbet kan här hävdas vara 

bärare av attributet ”påverkanskraft”, och jag tolkar denna relationella process som ett positivt 

framhållande av vad utbildningen och Försvarsmakten innebär. 

Distans i användandet av pronomen innefattar även det en betydelsepotential. I reklamfilmen 

återfinns de verbalspråkliga textelementen ”We can’t offer you”, ”men vi kan erbjuda er”, ”du 

kan göra skillnad” och en uppmaning utan läsartilltal: ”Ansök […]”. Den första formuleringen 

innehåller ett vi, vilket uttalas av en manlig röst som ska representera Försvarsmakten, samt ett 

engelskt you, vars numerus är svårdefinierat men som kan bli definierat av sammanhanget. Vi 

återkommer nämligen senare, även det uttalat av en man, följt av ett er. Ett du återfinns, vilket 

ger en mer personlig interaktion än de två tidigare er, och ett personligt tilltal i just detta 

textelement bidrar till tolkningen att varje individ som ansöker ges framtida påverkanskraft. 

Den sista uppmaningen utan läsartilltal distanserar mottagaren från sändaren på ett för 

myndighetsspråk traditionellt sätt. 

Min tolkning av reklamfilmens betydelsepotential utifrån resursen distans blir att sändaren 

ska förstås som en (manlig) gemenskap och mottagaren som en grupp av enskilda individer, 

hållna på relativ distans från sändaren, som var och en tilldelas påverkanskraft och gemenskap 

om de ansluter sig till Försvarsmaktens organisation. 

4.1.2 Visuella textelement i 2011 års reklamfilm 

De semiotiska resurser som avhandlas i analysen av reklamfilmens visuella textelement är 

följande: samhörighetsmarkörer, bildhandlingar, kameravinklar inklusive distans och 

konceptionella processer. Innebörden av dessa semiotiska resurser återfinns i avsnitt 3.2. Dessa 

resurser representerar i ordning den textuella, den interpersonella och den ideationella 

metafunktionen av språkliga yttranden, där bildhandlingar, kameravinklar och distans alla 

ryms inom den interpersonella metafunktionen.  

När de visuella textelementen analyseras i 2011 års reklamfilm ser jag kontrasten mellan den 

actioninspirerade första delen av reklamfilmen och den verklighetsbetonade andra delen som 

en tydlig samhörighetsmarkör. Denna resurs åsyftar hur sändaren kommunicerar samhörighet 

eller avgränsning mellan olika textelement, och kontrasten är skarp mellan de två delarna av 
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reklamfilmen. I första delen återfinns scener och rekvisita som tydligt anspelar på en klassisk 

actionfilm medan den andra delen har en mer realistisk utformning och miljö. Genom att 

kontrastera Försvarsmakten mot betydelsen ’actionfilm’ kan myndigheten kommunicera de 

motsatta betydelsepotentialerna: ’seriös arbetsplats’ och ’verklighet’, till mottagarna.  

Bildhandlingar är kopplade till de avbildade deltagarnas blickar. En avbildad deltagare som 

upplevs titta rakt på en mottagare kräver uppmärksamhet från mottagaren, och kräver att 

mottagaren ska utföra eller känna det som texten i sin helhet kommunicerar (Björkvall 

2009:36). I denna reklamfilm är det grundläggande budskapet att ansöka till Försvarsmakten, 

och därmed att identifiera sig med att vara rekryt. I reklamfilmens avslutande del introduceras 

en manlig och en kvinnlig rekryt utöver den man som kameran följt tidigare. Mannen som 

introducerats tittar in i kameran när han talar med mottagaren, medan kvinnan, som endast 

porträtteras bakifrån, erbjuder mottagaren att betrakta henne utan krav på interaktion. Det 

avkrävs så att säga mottagaren att relatera till mannen, men inte till kvinnan.  

Den interaktiva potentialen i bildhandlingar samverkar även med kameravinklar och distans. 

Deltagare kan porträtteras från olika perspektiv och från olika upplevda distanser gentemot en 

mottagare. Reklamfilmens första del, föreställande en actionfilm innefattar samtliga distanser, 

alltså personlig distans, social distans där kroppen syns i halv- eller helfigur och distanserad 

distans. Den andra delen porträtterar två män på personlig och social distans, framifrån och från 

sidan, där en av männen även filmas bakifrån men då med ansiktet vänt mot kameran. En kvinna 

porträtteras på socialt avstånd, men endast bakifrån. Personlig och social distans ger intrycket 

att mottagaren är med i skeendet som skildras i bild, och reklamfilmen är filmad som om 

mottagaren springer med rekryterna. De som ser reklamfilmen får dock i fråga om 

bildhandlingar, kameravinkel och distans interagera i högre grad med männen som avbildas än 

med kvinnan. Betydelsepotentialen blir i min tolkning ’du ska interagera och relatera till män’.  

Konceptionella processer slutligen rymmer även de betydelsepotentialer. Utifrån denna 

resurs antas deltagarna i de visuella textelementen vara bärare av attribut, vilka meddelar 

mottagaren något om deltagarnas karaktär eller rollen de spelar i ett visst skeende. I 

reklamfilmen bär samtliga deltagare fältuniform, vilket kan ses som ett attribut med 

betydelsepotentialen ’representerar sin yrkesroll’. Ett symboliskt attribut som återfinns i 

reklamfilmen är den blonda fläta som syns tydligt på en av deltagarna. Jag tolkar 

betydelsepotentialen i detta symboliska attribut som att ’en i gruppen är kvinna’. Flätan av hår 

är det enda som säkert meddelar mottagaren att rekryten är kvinna då samtliga deltagare har 

samma fältuniform, och därför tolkar jag flätan som ett symboliskt attribut som förklarar 

deltagarens hela funktion i textelementet.  



26 
 

4.2 Multimodal analys av Försvarsmaktens reklamfilm år 2019 

En enkel transkribering av textelementen i 2019 års reklamfilm lyder som följer: Vardaglig 

miljö genomsyrar reklamen. Ung flicka säger till kameran: ”Hm, det finns typ en stereotypisk 

bild eller nått.” En kvinnlig berättarröst tar över: ”Du som tror att du inte passar in, kom. Du 

som tror på allas lika värde, kom. Du som är feminist …”. Rösten pausar, en t-shirt blir 

fokuserad med texten ”Future is female” och berättarrösten fortsätter: ”Du som också är 

feminist. Realist, optimist. Du som är född i ett annat land. Kom. Du som också är beredd att 

försvara allt det som du står för. Kom. Kom som du är.” Med varje ny beskrivning av en 

personlig egenskap filmas en ny människa på nära håll, i de flesta fall så nära att endast axlar 

och huvud syns i bild. Vad jag uppfattar är det tretton kvinnor och sex män. Alla individer som 

filmas tittar rakt in i kameran. Slutligen filmas en ung kvinna i Försvarsmaktens uniform som 

tar på sig uniformens huvudbonad medan hon tittar rakt in i kameran. En ruta med 

Försvarsmaktens logotyp avslutar reklamfilmen där det står ”Låt oss utmana din bild av vem 

som passar i Försvarsmakten”, tillsammans med en länk till Försvarsmaktens hemsida.  

4.2.1 Verbalspråkliga textelement i 2019 års reklamfilm 

De semiotiska resurser som avhandlas i analysen av de verbalspråkliga textelementen är även 

för denna reklamfilm given-ny, språkhandlingar, distans samt processtyper. Innebörden av 

dessa semiotiska resurser återfinns i avsnitt 3.2.  

Resursen given-ny åsyftar ordningen på de verbalspråkliga textelementen, och reklamfilmen 

använder sig av en upprepning av ordet kom, som gör att de verbalspråkliga textelementen 

presenteras på ett något fragmentariskt vis. Reklamfilmen sänder trots detta i sin helhet ut ett 

budskap som består av känd information, såsom reflektionen kring den stereotypa bilden av 

vem som passar i Försvarsmakten, och de olika sorters personligheter som finns i samhället, för 

att sedan följa upp detta med ny information: att dessa människor ska ”komma” till 

Försvarsmakten och att myndigheten vill utmana den stereotypa bilden av vem som kan ansöka. 

Min tolkning av betydelsepotentialen är att Försvarsmakten uppmanar vardagliga människor 

med differentierade egenskaper – människor som inte associeras till stereotypen ”rekryt” – att 

söka in. Tablå 3 visar hur detta tar sig uttryck i de verbalspråkliga textelementen.  
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Tablå 3. De verbalspråkliga textelementen i 2019 års reklamfilm uppdelade efter ”given-ny”. 

Given Ny 

”Hm, det finns typ en stereotypisk bild eller nått. 

Du som […] är beredd att försvara allt det som 

du står för.” 

”Kom […]. Låt oss utmana din bild av vem som 

passar i Försvarsmakten.” 

 

När de verbalspråkliga textelementen analyseras utifrån resursen språkhandlingar återfinns en 

uppmaning, nämligen kom, vilken kan ses som en mindre auktoritär och mer kontaktsökande 

variant av motsvarande uppmaning i 2011 års reklamfilm, vilken formulerades ”Ansök […]”. 

Uppmaningen kom upprepas ett flertal gånger, främst med förledet ”Du som är […]”. Förleden 

till uppmaningen kan antingen ses som självständiga påståenden eller som bestämningar till 

uppmaningen. Reklamfilmen avslutas med ett erbjudande som lyder ”Låt oss utmana din bild 

av vem som passar i Försvarsmakten”. Att en av språkhandlingarna är ett erbjudande och att 

uppmaningen är personligt hållen skapar i min tolkning betydelsepotentialen ’Försvarsmakten 

är välkomnande’. 

Reklamfilmen kan även analyseras utifrån resursen processtyper. De verbalspråkliga 

textelementen presenterar ett antal differentierade egenskaper hos deltagarna, och underförstått 

hos mottagarna, genom relationella processer. Detta uttrycks genom den upprepade 

formuleringen ”Du som är […]”. Dessa egenskaper kopplas samman med den mentala 

processen i textelementet ”tror att du inte passar in [i Försvarsmakten]”. Den materiella process 

som upprepas genom reklamfilmen är imperativsatsen kom, mot slutet förlängd till ”kom som 

du är”. Imperativsatsen kom innefattar en implicit aktör, i detta fall du, och aktören får komma 

till Försvarsmakten ”som den är”. De processtyper som betonas i de verbalspråkliga 

textelementen är således en materiell process som innefattar en aktör som får vara som den är, 

relationella processer som exemplifierar hur personen kan vara och mentala processer som 

exemplifierar vad personen tror och upplever. Betydelsepotentialen blir i min tolkning ’du är 

välkommen fastän du inte trodde att du var det’. 

Distans undersöks i de verbalspråkliga textelementen genom analys av användningen av 

pronomen. Reklamfilmen innehåller ett upprepat pronomen, nämligen du. Detta personliga 

tilltal gör distansen kort mellan sändare och mottagare. Imperativsatsen utan läsartilltal är i 

denna reklamfilm kom istället för det väntade ansök. Ersättandet av ett formellt ord till ett ord 

med en personlig och välkomnande ton gör att även imperativsatsen i reklamfilmen blir 

kontaktsökande med hög interaktiv potential. I textelementet ”Låt oss utmana […]” återfinns 

ett oss som representerar Försvarsmakten. Formuleringen ”Du som är […] kom” implicerar 
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även ett underförstått ”till oss”. Det är en kvinnlig berättarröst som representerar 

Försvarsmakten i båda fallen. Betydelsepotentialen blir i min tolkning ’Försvarsmakten är en 

kontaktsökande, personlig organisation (representerad av kvinnor), och du är välkommen’.  

4.2.2 Visuella textelement i 2019 års reklamfilm 

De semiotiska resurser som avhandlas i analysen av de visuella textelementen är även för denna 

reklamfilm samhörighetsmarkörer, bildhandlingar, kameravinklar inklusive distans och 

konceptionella processer. Innebörden av dessa semiotiska resurser återfinns i avsnitt 3.2.  

När de visuella textelementen analyseras i 2019 års reklamfilm ser jag en de många ansikten 

som följer på varandra som en tydlig samhörighetsmarkör. Kameran fokuserar på samtliga 

ansikten på ett liknande sätt, och individerna ges jämbördigt med tid och upplevs därför vara 

lika viktiga för reklamfilmens samlade budskap. Genom att utforma de visuella textelementen 

som en rad identiska filmklipp på individer som skiljer sig åt i fysisk bemärkelse kan sändaren 

kommunicera betydelsepotentialen ’dessa människor är lika i Försvarsmaktens ögon’.  

De bildhandlingar som återfinns är samtliga krävande. De avbildade har blicken rakt in i 

kameran, och håller ögonkontakt med den tänkta mottagaren. Mottagaren avkrävs således att 

interagera och relatera till de som avbildas. De avbildade är främst unga kvinnor och därmed 

blir betydelsepotentialen ’du ska kunna relatera till unga kvinnor’. Interaktiv potential återfinns 

även genom kameravinklar och upplevd distans mellan avbildad och mottagare. Samtliga som 

avbildas, utöver tre personer i en busskur som främst är rekvisita för den individ som avbildas 

i busskuren, ser rakt in i kameran och filmas framifrån eller från sidan och sedan framifrån. 

Majoriteten filmas i jämnhöjd med mottagaren. Det är personlig distans mellan avbildad och 

mottagare och det är ansiktena som är i fokus. Jag tolkar betydelsepotentialen i resurserna 

kameravinkel och distans som ’du (mottagare) och jag (avbildad) är jämlika’. En ytterligare 

betydelsepotential av fokuseringen på de avbildades ansikte och blick är att det är vad som finns 

i sinnet hos individerna som är av vikt, och inte nödvändigtvis deras fysiska uppenbarelse.  

Konceptionella processer i de visuella textelementen uttrycks genom att deltagare bär 

attribut eller symboliska attribut som mottagaren antas inkludera i sin förståelse för deltagarens 

karaktär eller betydelse i textelementet. I reklamfilmen har samtliga avbildade personer sina 

egna privata kläder på sig, utom den sista avbildade kvinnan som bär Försvarsmaktens uniform 

och tar på sig den tillhörande huvudbonaden. Betydelsepotentialen blir i min tolkning att de 

avbildade representerar sig själva som privatpersoner, men att de har möjlighet att få ikläda sig 

Försvarsmaktens uniform och bli en del av organisationen om de ansöker. I de visuella 



29 
 

textelementen återfinns även två, vad jag finner tunga, symboliska attribut: en t-shirt med ett 

feministiskt budskap och en slöja i form av en hijab. Att sändaren har valt att inkludera dessa 

kulturellt laddade plagg ger en tydlig signal till mottagaren om Försvarsmakten som 

organisation. De uttrycker sig positivt och välkomnande gentemot feminism och religiösa 

uttryck vilket i min tolkning skapar betydelsepotentialen ’de presumtiva rekryterna, och därmed 

även Försvarsmakten, står för jämlika, normkritiska värderingar och diskriminerar ingen’.  

4.3 Sammanfattande jämförelse mellan de två reklamfilmerna 

För att sammanfatta den multimodala analysen kan det konstateras att de semiotiska resurser 

som återfinns i reklamfilmernas verbalspråkliga och visuella textelement skiljer sig åt inom 

både den textuella, interpersonella och ideationella metafunktionen. Den betydelsepotential 

som de olika semiotiska resurserna meddelar mottagaren berör reklamfilmernas syfte, men 

framförallt, vem den presumtiva rekryten, och sålunda även den tänkta mottagaren, är.  

Att reklamfilmernas syfte, utöver det grundläggande rekryteringssyftet, är olika synliggörs 

tydligt av hur sändaren har använt sig av resurser inom den textuella metafunktionen. I 2011 

års reklamfilm lyder betydelsepotentialen inom given-ny ’en actionfilmsinspirerad tillvaro kan 

inte erbjudas inom Försvarsmakten, men en träningsfokuserad utbildning, som leder till jobb 

där man får göra skillnad, kan erbjudas’. Betydelsepotentialen inom 2019 års reklamfilm lyder 

’Försvarsmakten uppmanar vardagliga människor med differentierade egenskaper – människor 

som inte associeras till stereotypen ”rekryt” – att söka in’. Syftet med den första reklamfilmen 

är, utifrån hur jag tolkar de empiriska fynden, att klargöra vad organisationen och utbildningen 

står för, medan syftet med andra reklamfilmen är att visa att Försvarsmakten välkomnar andra 

sorters rekryter än de som traditionellt söker. Skillnaden i syfte förstärks av den 

betydelsepotential som framkommer i reklamfilmerna genom resursen samhörighetsmarkörer. 

Betydelsepotentialerna utifrån denna resurs fokuserar på organisationen: ’seriös arbetsplats’ 

och ’verklighet’, respektive rekryten: ’dessa människor är lika i Försvarsmaktens ögon’.  

Resurserna inom den interpersonella metafunktionen visar vilken sorts interaktion som 

framhålls mellan sändare och mottagare och mellan de avbildade i textelementen. 

Sammanfattningsvis skiljer sig reklamfilmerna åt på så vis att 2011 års reklamfilm framhåller 

en formell relation mellan sändare och mottagare, där 2019 års reklamfilm framhåller en 

personlig relation. I 2011 års reklamfilm uppvisar även resurserna inom den interpersonella 

metafunktionen en manlig gemenskap som fokuserar på fysiska aktiviteter och att påverka 

samhället via framtida yrke. I 2019 års reklamfilm beskrivs interaktionen mellan de avbildade 
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som jämlik, och som fokuserad på det gemensamma målet att genom övertygelse och 

målmedvetenhet försvara Sverige.  

Resurser inom den interpersonella metafunktionen ger även stöd till tolkningen att sändarens 

mottagargrupp är mer differentierad i 2019 års reklamfilm än i 2011 års reklamfilm. Mottagaren 

avkrävs endast att relatera till unga män porträtterade inom sin yrkesroll i 2011 års reklamfilm. 

I 2019 års reklamfilm avkrävs mottagaren istället att relatera till människor med olika bakgrund 

och egenskaper, som porträtteras som unika privatpersoner. I 2019 års reklamfilm avkrävs 

dessutom en större interaktion och identifikation med kvinnliga individer än med män. Att 

mottagaren kan relatera till att vara kvinna innebär inte en mer differentierad målgrupp i sig, 

men då män till följd av Försvarsmaktens historia redan relaterar till organisationen, breddas 

sändarens målgrupp av att de individer som porträtteras som presumtiva rekryter i 2019 års 

reklamfilm är kvinnor. 

Resurserna inom den ideationella metafunktionen slutligen visar att Försvarsmakten i 2011 

års reklamfilm söker rekryter som identifierar sig med sin yrkesroll och med aktivt agerande i 

den materiella världen. I 2019 års reklamfilm eftersöks istället rekryter med differentierade 

fysiska egenskaper och attribut men som upplever att de har en lämplig mentalitet för 

Försvarsmaktens syften. De symboliska attribut som tilldelats olika deltagare i respektive 

reklamfilm visar även de på en skillnad i vem den presumtiva rekryten är. I 2011 års reklamfilm 

bär en deltagare det symboliska attributet ”fläta”, vilken i sig håller hela deltagarens existens i 

sin betydelsepotential. Betydelsepotentialen i flätan är nämligen ’en i gruppen är kvinna’. Att 

ett enstaka kvinnligt attribut används som symbol för kvinnlig närvaro inom organisationen 

framhäver snarare än döljer reklamfilmens utgångspunkt gällande vem de kommunicerar med 

i sitt rekryteringsbudskap. Lika tydligt är det symboliska användandet av en t-shirt med 

feministiskt budskap och en hijab i 2019 års reklamfilm. Försvarsmakten vill förmedla att de 

står för jämlika värderingar och att de eftersöker rekryter som gör detsamma.  

En något tillspetsad jämförelse för att belysa kontrasten mellan de två reklamfilmernas 

budskap gällande vem som framhålls som rekryt avslutar denna sammanfattning. Den 

presumtiva rekryt, och därmed mottagare, som träder fram i analysen av 2011 års reklamfilm 

är en ung man som kan se sig själv i ett team med vältränade unga män, vars förhoppning är att 

säkra sin framtid eller att bidra med något viktigt i samhället. Den presumtiva rekryt, och 

därmed mottagare, som träder fram i analysen av 2019 års reklamfilm är en ung individ, 

företrädelsevis kvinna, med jämlika värderingar som är mentalt redo att gemensamt med andra 

människor med differentierade egenskaper ta sig an Försvarsmaktens uppdrag, vilket inkluderar 

att säkra Sveriges jämlika värden.  
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4.4 Diskursiv analys 

I avsnitt 4.1–4.3 analyserades reklamfilmerna som multimodala texter. I detta avsnitt analyseras 

reklamfilmerna som språkliga yttranden utifrån premissen att text är språkbruk i social 

interaktion och därför ska analyseras i sin kontext. Villkoren för reklamfilmernas diskursiva 

praktik lyfts in och sätts i relation till de empiriska fynden, för att bredda och utöka resultatet 

från den multimodala analysen och slutligen, genom följande diskussion, kunna besvara 

studiens andra frågeställning gällande könsdiskursen i respektive reklamfilm.  

När 2011 års reklamfilm skapades har värnplikten just avskaffats och marknadsföring av den 

militära grundutbildningen var därför nödvändigt. Totalpliktslagen som kvarstod efter att 

värnplikten lagts vilande var visserligen könsneutral, men då den militära grundutbildningen 

med värnplikt varit en männens skyldighet mellan åren 1901–2010 hävdar jag att det svenska 

samhället år 2011 fortfarande var starkt påverkat av bilden av den manlige rekryten. 

Försvarsmakten har under detta år inte haft uttalade krav på sig från samhället att utforma 

marknadsföringen med särskilt fokus på könsfördelningen inom organisationen och de uttalar 

sig heller inte själva i medier om könsfrågan i relation till marknadsföringens syfte. 

Myndighetens syfte med sin reklamfilm är enligt deras hemsida (se avsnitt 2.4) att ”nå en bred 

målgrupp för att kunna rekrytera ett stort antal människor” och att ”visa en realistisk bild av 

vad Försvarsmakten gör” och syftet hålls uppenbart könsneutralt i den bemärkelsen att kön inte 

omnämns.  

Försvarsmakten uppvisar med andra ord ingen medveten tanke om att gå emot en traditionell 

representation av kvinnor och män inom organisationen. De empiriska fynden i den 

multimodala analysen visar att reklamfilmens mottagare, den presumtiva rekryten, är en fysiskt 

stark man som vill säkra sin framtid, alternativt göra skillnad i samhället. Den ovan redogjorda 

kontexten ger stöd åt och belägg för mitt resultat från den multimodala analysen. 

När 2019 års reklamfilm skapas har Försvarsmakten under de närmast föregående åren gått 

ut med information om att det råder problem med personalförsörjningen. Säkerhetspolitiska 

oroligheter i omvärlden under samma tid leder till att den militära beredskapen höjs inom 

Sverige och att Försvarsmakten kräver mer ekonomiska resurser och mer personal till sin 

verksamhet. Värnplikten återinförs därför 2018, och inkluderar nu både kvinnor och män. 

Under åren 2016 och framåt sker en omstöpning av Försvarsmaktens mediala 

självrepresentation, vilket 2019 års reklamfilm är en del av. För att stärka sin egen relevans i 

samhället och därmed säkra både ekonomi och rekrytering vill Försvarsmakten genom sin 

marknadsföring kommunicera att de är en modern och relevant samhällsaktör, vars uppdrag 
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utvecklas i takt med Sveriges behov, och som ständigt arbetar för att skydda landets fred och 

demokratiska värden. I 2019 års reklamfilm tar denna representation, såsom resultatet från den 

multimodala analysen visar, sig uttryck i att Försvarsmakten understryker sin egen positiva 

värdering av demokratiska, jämlika värden och mångfald. 

Myndigheten är även under denna tid ålagda av regeringen att stärka jämställdheten inom 

organisationen. När marknadschefen 2019 uttalar sig om omvandlingen av Försvarsmaktens 

varumärke meddelar han att bilden av myndigheten som ”en manlig och auktoritär arbetsplats” 

ska ersättas med en bild av myndigheten som ”modern och mänsklig” (Sveriges Annonsörer 

2019). Mänsklig kontrasteras uppenbart till manlig, och modern till auktoritär. Mänsklig 

implicerar båda könen men jag hävdar att ordet satt i kontrast till manlig även kan tolkas som 

’kvinnlig’. Modern kontrasterat till auktoritär i sin tur, implicerar ’jämlik’.   

Försvarsmaktens syfte med sin reklamfilm är enligt myndighetens hemsida (se avsnitt 2.4) 

att ”locka unga kvinnor till organisationen” och att ”ändra på en stereotyp uppfattning om hur 

man ska vara i Försvarsmakten”. Med 2019 års reklamfilm förhåller sig Försvarsmakten 

fortfarande till bilden av den manlige rekryten, men gör ett aktivt val att visa upp en annan bild 

än den traditionella. Myndigheten uppvisar med andra ord ett normkritiskt perspektiv i 

utformandet av 2019 års reklamfilm. De empiriska fynden i den multimodala analysen visar att 

reklamfilmens mottagare, dess presumtiva rekryt, är alla individer (men främst kvinnor) med 

rätt övertygelse och mentalitet. Den ovan redogjorda kontexten ger stöd åt och belägg för detta 

resultat från den multimodala analysen. 

Då all ideologi materialiseras genom språk kan spår av, eller tydligt uttalade, ideologier 

återfinnas i samtliga texter. Försvarsmakten har genom sina reklamfilmer lyft fram ett antal 

fenomen och värderat dem positivt i relation till den egna organisationen, och presenterat dem 

som grundläggande beståndsdelar i sin självrepresentation. Detta är ett sätt att utöva diskursiv 

makt i samhället då Försvarsmakten har möjlighet att definiera betydelsen i begrepp som rekryt, 

kvinna och man utifrån hur de utformar sina reklamfilmer. De värdeord som jag menar kan 

skönjas i 2011 års reklamfilm är manlig gemenskap och fysisk handlingskraft. Motsvarande för 

2019 års reklamfilm är värdeorden jämlikhet, mångfald och lämplig mentalitet. Dessa värdeord 

är spår av ideologi från sändarens sida, medvetet eller omedvetet kommunicerad till mottagaren. 

Diskussionen som följer definierar dessa värdeord och ideologier närmare. Diskussionen 

rymmer även vidare överväganden om huruvida dessa ideologier reproducerar eller 

dekonstruerar den existerande könsdiskursen inom Försvarsmakten, och vilka konsekvenser 

dessa ideologier kan ha för samhället i stort, sett till maktrelationen mellan könen. 
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5 Diskussion 

I denna diskussion reflekterar jag över den maktutövning som Försvarsmakten utövar genom 

de ideologier som de kommunicerar via sina reklamfilmer. Slutsatser gällande studiens båda 

frågeställningar redogörs för och ett resonemang presenteras gällande sändares möjlighet att 

förskjuta hegemoni genom diskursiv motmakt. Jag anlägger även ett vidare perspektiv där jag 

problematiserar Försvarsmaktens varumärkesbygge och vad jag hävdar symboliska användning 

av jämlikhet och jämställdhet inom sin marknadsföring.  

Genom att analysera betydelsepotentialer i relation till kön i den multimodala analysen och 

genom att identifiera värdeorden manlig gemenskap och fysisk handlingskraft i den diskursiva 

analysen har jag belagt att det finns spår av en viss ideologi gällande kön i 2011 års reklamfilm. 

Denna ideologi går i linje med den hegemoniska könsdiskurs som traditionellt har uttryckts 

inom Försvarsmaktens diskursordning gällande vem som är en lämplig rekryt. Traditionellt i så 

mån att organisationen har en lång historia av att vara en skyldighet och en möjlighet endast för 

män, och att manlighet historiskt sett har varit kulturellt sammankopplat till värden som just 

’handlingskraft’. 2011 års reklamfilm innefattar med andra ord en ideologi som reproducerar 

hegemonin inom könsdiskursen i Försvarsmaktens diskursordning och som meddelar att de 

normaliserade rekryterna är män.  

Genom att analysera betydelsepotentialer i relation till kön i den multimodala analysen och 

genom att identifiera värdeorden jämlikhet, mångfald och lämplig mentalitet i den diskursiva 

analysen har jag belagt att det i 2019 års reklamfilm finns spår av en ideologi som dekonstruerar 

traditionella uppfattningar om kön relaterat till Försvarsmakten. Denna ideologi utmanar 

normalföreställningen om vem som lämpar sig att vara rekryt inom Försvarsmakten och är med 

andra ord normkritisk, då sändaren visar att den är medveten om den samtida föreställningen 

om vem som är en lämplig rekryt men aktivt går emot denna föreställning genom att porträttera 

kvinnor som presumtiva rekryter och som mottagare av reklamfilmen. Det språkliga yttrande 

som 2019 års reklamfilm består av är sålunda ett diskursivt motstånd mot den hegemoniska 

könsdiskursen i Försvarsmaktens diskursordning.  

2019 års reklamfilm meddelar Sveriges befolkning att Försvarsmakten välkomnar kvinnor 

till organisationen. Värnplikten är numera könsneutral och kvinnor har varit tillåtna att ta 

anställning inom samtliga militära befattningar sedan 1989. Men andelen kvinnliga rekryter är 

fortfarande endast 16 % (Resumé 2019) och av de ungefär 20 000 som är anställda inom 

Försvarsmakten totalt sett är endast 18 % kvinnor (Försvarsmakten 2020). Kvinnor är uppenbart 

underrepresenterade både som rekryter och som anställda och man kan fråga sig om en 
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reklamfilm som kommunicerar att ’rekryt’ innefattar både kvinnor och män gör någon reell 

skillnad i samhället. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv så gör den det. En grundpremiss 

för kritisk diskursanalys är nämligen att när diskursiva fenomen, såsom betydelsen av ’rekryt’, 

artikuleras på nya sätt, så sker en diskursiv förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:80).  

Den språkliga representation som Försvarsmakten utför 2019 av sin organisation, sina 

rekryter och av kvinnor och män har således effekt på samhället och på människors förståelse 

för de fenomen som representeras. En reklamfilm kan dock inte ensam förändra hela sättet 

kvinnor och män representeras på och talas om, vare sig inom Försvarsmakten eller samhället 

överlag. Den diskursiva motmakt som 2019 års reklamfilm är en del av behöver spridas till 

andra diskursiva praktiker inom både Försvarsmakten och samhällets övriga områden för att en 

märkbar och substantiell förändring ska kunna ske. När denna diskursiva motmakt, som jag 

benämnt normkritisk ideologi, blivit tillräckligt utbredd och stark kan den hegemoniska 

könsdiskursen, i Försvarsmakten liksom i samhället, förskjutas till ett annat jämviktsläge.  

Syftet med kritisk diskursanalys är att blottlägga maktutövning i samhället. I min analys har 

jag konstaterat att Försvarsmakten genom sina reklamfilmer utövar diskursiv makt gentemot 

sina mottagare. Samtliga varumärken som använder reklam kan sägas utöva diskursiv makt, 

men viktigt att betona är att Försvarsmakten inte är ett varumärke i första hand, utan en 

myndighet. Till följd av sin position som myndighet, och sitt unika försvarsuppdrag, är den 

makt som Försvarsmakten utövar gentemot sina mottagare relevant att granska närmare.  

I 2019 års reklamfilm har Försvarsmakten valt att representera sina rekryter på ett specifikt 

vis, och valt bort ett annat. Exempelvis har de valt bort att porträttera kvinnliga rekryter i miljöer 

kopplade till Försvarsmaktens verksamhetsområden. Istället har de i reklamfilmen valt att 

porträttera de presumtiva rekryterna, en majoritet kvinnor, i den privata sfären, utan tydlig 

koppling till organisationens verksamhet. De har utifrån vad jag ser valt att fokusera sin 

reklamfilm på varumärkesbygge gällande jämlikhet och jämställdhet och valt bort att skildra 

kvinnliga rekryter ute i fält. Det går att hävda att Försvarsmakten i 2019 års reklamfilm nyttjar 

normkritisk ideologi som ett slags symbolvärde för att bygga upp ett varumärke som ska ses 

som legitimt och relevant i samtiden, och att de gör detta utan att egentligen utmana 

könsdiskursen i Försvarsmaktens diskursordning i någon större grad.  

Att skildra en grupp, bestående av en klar majoritet kvinnor, ute i strid eller utförande andra 

militära uppdrag, hade på ett tydligt sätt kopplat samman ett tema av fysisk handlingskraft och 

kompetens med ett tema av kvinnlighet, en sammankoppling som inte återfinns i 2019 års 

reklamfilm. Ett sådant representerande av Försvarsmakten hade å ena sidan inte varit 

verklighetstroget sett till könsfördelningen inom organisationen, men 2019 års reklamfilm har 
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å andra sidan inte en realistisk könsfördelning i sin nuvarande utformning heller. En reklamfilm 

bestående av en grupp kvinnor som utför handlingar i den materiella världen kopplade till 

Försvarsmaktens verksamhet hade haft lika orealistisk könsfördelning som den nuvarande 

reklamfilmen, men uttryckt större diskursiv motmakt gentemot den hegemoniska 

könsdiskursen inom Försvarsmaktens diskursordning.  

Avslutningsvis kan det konstateras att mannen fortfarande är norm inom Försvarsmakten. 

Det konstaterandet har stöd i mina empiriska resultat, både utifrån den multimodala analysen 

och utifrån de villkor som 2011 och 2019 års reklamfilmer tillkommit inom och utformats 

under. Det bör dock nämnas att jag endast analyserat två av Försvarsmaktens reklamfilmer och 

att mina nedslag i 2011 års reklamfilm och 2019 års reklamfilm inte avspeglar Försvarsmaktens 

samtliga reklamfilmer under åren 2011–2019. De redogjorda villkoren för den reklamskapande 

diskursiva praktiken inom Försvarsmaktens diskursordning, däribland statistiken på 

könsfördelningen inom organisationen och de krav som ålagts Försvarsmakten om att öka 

jämställdheten inom verksamheten, talar dock sitt tydliga språk.  

Konstaterandet ges även stöd av det faktum att det fortfarande är svårt att föreställa sig ett 

nationellt försvar som självklart skulle innehålla hälften eller, än svårare, en majoritet kvinnor. 

Könsdiskursen som hävdar att det är män som är de mest lämpade individerna att verka inom 

det militära lever med andra ord kvar, både inom Försvarsmakten och inom samhället i övrigt.  

Slutligen ska nämnas att jag ser god möjlighet till framtida forskning inom det breda och 

mångfacetterade ämne som denna studie behandlar. Könskonstruktioner inom diskursiva 

praktiker återfinns inom alla diskursordningar. Försvarsmakten är en myndighet med en 

diskursordning, på samma sätt har Försäkringskassan, Polisen, Skolverket och andra 

myndigheter och organisationer i samhället varsin diskursordning där normalföreställningar om 

kön reproduceras och utmanas. En liknande studie som den föreliggande kan därför utföras med 

material från en annan myndighet eller organisation. Försvarsmakten kan även undersökas 

utifrån andra metoder och teoretiska perspektiv, men med fortsatt fokus på hur maktrelationen 

inom olika sociala kategoriseringar tar sig uttryck. Med den, i ordets sanna bemärkelse, 

allmänna värnplikt som införts 2018 har en historisk förändring skett inom Försvarsmakten, 

vilken bereder väg för många framtida forskningsfrågor.  
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