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Sammanfattning 

Denna uppsats har genomförts mot bakgrund av den låga andelen kvinnor i 

Försvarsmakten. 2020 var endast 8 procent av alla yrkesofficerare kvinnor, en ökning 

med 2,8 procent på nio år. Trots att myndighetens ledning varit tydlig med att andelen 

kvinnor måste öka och jämställdhet har förespråkats, både externt och internt, har 

förändringen gått långsamt och jämställdhetsarbetet har inte trängt ned i organisationen. 

Både förekomst av sexuella trakasserier och ovälkommet beteende mot framför allt 

kvinnor har framkommit. Efter den avskaffade värnplikten 2010, blev bristen på 

personal stor inom Försvarsmakten och kvinnor blev viktigare att nå. Detta ledde till en 

ökad satsning på reklam. Med utgångspunkt i reklamkampanjerna “Välkommen till vår 

verklighet” från 2011 och “¨Många har många frågor” från 2018 har uppsatsen 

analyserat framställningen av kvinnor och män i dessa kampanjer. Förutom att analysera 

framställningen i respektive kampanj har skillnader mellan kampanjerna analyserats. 

Syftet har varit att undersöka om framställningen bidragit till att upprätthålla eller 

förändra stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Totalt har fem filmer ingått i 

analysen. Förutom detta material har även filmernas tillhörande kommentarer på 

Youtube analyserats. I analysen av kommentarerna har det varit svårt att identifiera 

närvaron av kvinnor, framför allt har män kommenterat filmerna. Analysen har gjorts 

med hjälp av Hirdmans genusteori med utgångspunkt från genuskontraktet och 

Faircloughs kritiska diskursanalys med utgångspunkt från den tredimensionella 

modellen. Med hjälp av dessa teorier har uppsatsen djupare kunnat analysera 

underliggande budskap i filmer och kommentarer. Resultatet har visat att kvinnorna i 

den andra kampanjen fått en mer framträdande roll än i den första, dock leder sättet 

kvinnor och män framställs på, till att de delvis uppfattas könsstereotypt. I materialet 

framkommer också att myndigheten försöker förflytta problem med rekrytering från den 

egna verksamheten till allmänheten.  
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1.Inledning  

1.1 Bakgrund  
Jämställdhet är en ständigt aktuell och omdebatterad fråga. Den handlar både om kvalitativa 

värden som att uppmärksamma attityder, normer och värderingar liksom kvantitativa värden, i 

form av en jämn könsfördelning. Definitionen av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 

 

Sverige rankades 2020 som det mest jämställda landet av samtliga 28 medlemsländer i 

Europeiska unionen (European Institute for Gender Equality, 2020). Men Sveriges näst största 

myndighet, Försvarsmakten, är långt ifrån jämställd. 2011 var endast 5,2 procent av alla 

yrkesofficerare kvinnor (Försvarsmakten, 2011b). Nio år senare, 2020, uppgick andelen till 8 

procent (Försvarsmakten, u.å.c). Förklaringen till den långsamma ökningen av andelen 

kvinnor kan ligga i att organisationen länge varit mansdominerad. I organisationer där män 

länge varit i majoritet kan motståndet mot kvinnor vara stort (Duncanson och Woodward 

2015). 

Även i jämförelse med länder som USA, Kanada och Frankrike, är andelen kvinnor i den 

svenska Försvarsmakten låg (Riksdagen, 2017). Dessa länder har en mer än dubbelt så hög 

andel kvinnor i försvaret som Sverige. I ljuset av detta har försvarsminister Peter Hultqvist 

poängterat att Försvarsmakten måste öka andelen kvinnor. Han poängterar att en 

grundläggande åtgärd är att kvinnor bemöts väl samt få tillgång till anpassad utrustning.  

 

Överbefälhavaren tydliggjorde även i ett tal på konferensen Folk och Försvar i början av 2018 

behovet av kvinnor i myndigheten. ”Vi måste öka antalet kvinnor i Försvarsmakten, inte 

minst på högre befattningar. Försvarsmakten behöver de bästa medarbetarna, både kvinnor 

och män” (Bydén, 2018, s.7). Men trots dessa påtryckningar framkommer en motsägelsefull 

bild av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete (Officerstidningen, 2021). Det finns en hög 

medvetenhet om jämställdhet och chefer tar aktivt ställning för jämställdhet på ledningsnivå, 

men arbetet tränger inte ner i organisationen. Majoriteten av de som utsätts för kränkningar 

och ovälkommet beteende är kvinnor. För en större kvantitativ jämställdhet är det viktigt att 

vid rekrytering nå ut till kvinnor. För att behålla dem behövs också åtgärder i den kvalitativa 

jämställdheten, som handlar om bemötande.  

 



   
 

6 
 

I samband med att värnplikten tillfälligt avskaffades 2010 blev det allt viktigare att 

marknadsföra verksamheten. Försvarsmakten ökade därför sin reklambudget med 84 miljoner 

kr (Sveriges radio, 2013). Marknadsföringen sker sedan flera år med årliga reklamkampanjer. 

I dessa har myndigheten flyttat fokus från den väpnade striden till något som benämns som 

”mänskliga förmågor”. Detta då myndigheten länge ansett att perspektivet måste breddas för 

att nå fler än unga män.  

 

I sin reklam kan Försvarsmakten välja att aktivt bryta mot stereotypa normer eller inte. Detta 

har betydelse för hur filmerna tas emot i olika grupper och för om Försvarsmakten ses som en 

möjlig arbetsgivare eller inte. För att nå fler än bara unga män är det viktigt att även “andra” 

grupper syns i reklamen (Davies, Gerhardstein, Quinn & Spencer, 2002).  

 

I den här undersökningen har reklamkampanjer från 2011 och 2018 analyserats. Dessa 

lanserades i nära anslutning till olika viktiga förändringar för Försvarsmakten. Året före den 

första kampanjen, 2010, lades värnplikten vilande och året före den andra kampanjen, 2017, 

återinfördes den igen (Regeringskansliet, 2017). Återinförandet innebar att både kvinnor och 

män, för första gången, hade samma skyldigheter att mönstra och genomföra utbildning med 

värnplikt. Samma år skrev över 1700 kvinnor under METOO-uppropet som i Försvarsmakten 

benämndes “Givakt och bit ihop” (Dagens Nyheter, 2017). Kvinnorna beskrev en 

tystnadskultur där sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning förekom. Det 

är intressant att detta framkommer trots en ambitiöst uttryckt vilja att förbättra jämställdheten 

på myndigheten.  

Dessa anledningar kan ha påverkat såväl omgivningens bild av Försvarsmakten som 

Försvarsmaktens bild av omgivningen under perioden. Händelserna kan också haft en 

betydelse för hur myndigheten velat profilera sig i sina kampanjer. Valet att ändra fokus för 

att nå nya målgrupper torde också kunna få effekter för myndighetens reklamfilmer. Detta 

skulle även kunna få effekter för en förändrad framställning av kvinnor och män i dem. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mot angiven bakgrund ämnar denna uppsats undersöka hur kvinnor och män framställs i 

Försvarsmaktens reklamkampanjer samt om det skett någon förändring mellan de två 

kampanjerna ”Välkommen till vår verklighet” 2011 och ”Många har många frågor” 2018.  
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Detta kommer även att relateras till kommentarer om kampanjerna på Youtube. Syftet är att 

undersöka om rekryteringsmaterialet bidrar till att upprätthålla eller förändra stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män. Såväl explicita som implicita budskap och eventuella 

motsättningar både i vad filmerna förmedlar och i kommentarerna om dem kommer 

undersökas. Frågeställningarna utgår från Faircloughs tredimensionella modell som analyserar 

text, produktion och konsumtion av text och hur detta samverkar med samhället (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000, s.72–75). Fairclough är noggrann med att sambanden är dialektiska. 

Det betyder till exempel att samhället både påverkar och påverkas av de diskurser som 

kommer till uttryck i materialet. Detta är också utgångspunkten i uppsatsens frågeställningar. 

Dessa lyder:  

 

• Hur framställs kvinnor och män i Försvarsmaktens reklamkampanjer “Välkommen till 

vår verklighet” och “Många har många frågor”?   

• Vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i Försvarsmaktens 

reklamkampanjer? 

• Vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i kommentarerna till 

Försvarsmaktens reklamkampanjer? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med att studiens syfte och forskningsfrågor presenteras. Därefter presenteras 

tidigare forskning i förhållande till den egna studien. Följande avsnitt presenterar den 

teoretiska utgångspunkten, där det diskursanalytiska perspektivet behandlas, tillsammans med 

Hirdmans (1988) genusteori. Påföljande kapitel redogör för metodologiska överväganden 

utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter, där val av insamlingsmetod och analys 

motiveras. Därefter presenteras resultat och analys integrerat, vilket syftar till att skapa en 

transparens. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där studiens resultat sätts i relation till den 

valda metoden, teorin samt tidigare forskning.  

2.Tidigare forskning  

I detta kapitel redovisas tidigare forskning relaterat till uppsatsens forskningsfrågor. 

Forskningen behandlar hur kvinnor och män framställs i reklam generellt samt i 

rekryteringsreklam i en militär kontext. Syfte är att kartlägga forskning kopplat till hur 

kvinnor och män framställs i Försvarsmaktens reklamkampanjer “Välkommen till vår 
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verklighet” och “Många har många frågor”. Framställning av kvinnor och män är generellt väl 

undersökt i reklam, dock inte i samma omfattning utifrån en militär kontext. Varför detta är 

intressant att belysa. Det diskursiva perspektivet belyser produktion och konsumtion av 

reklam. Fokuset för oss är att analysera vilka diskurser om kvinnor och män som kommer till 

uttryck i Försvarsmaktens reklamkampanjer. Syften som kan ligger till grund för en viss 

framställning liksom möjliga effekter hos mottagaren lyfts fram i forskningen. Förutom det 

presenteras forskning om genus i den militära kontexten. Detta för att öka förståelsen för hur 

dessa samvarierar med varandra. Till sist belyser uppsatsen hur det omgivande samhället 

påverkas av och påverkar en viss framställning i reklam. Det tar sig uttryck i de diskurser om 

kvinnor och män som kommer till uttryck i kommentarerna till Försvarsmaktens 

reklamkampanjer. Det ska dock sägas att detta inte speglar hela samhället utan endast de som 

av olika anledningar valt att gå in i kommentarsfältet och kommentera. 

Forskning om reklamens påverkan på människors liv samt ett allt större inflytande från 

marknaden presenteras också. Vilket sker i syfte att belysa hur faktorer utanför den militära 

kontexten påverkar framställningen av materialet.     

2.1 Könsstereotyper påverkar samhället  
En könsstereotyp rollframställning i reklam kan bidra till att könsroller vidmakthålls även 

utanför reklamens värld (Resko & Zebrowitz, 1975; Davies m.fl., 2002). Enligt Davies m.fl. 

(2002) påverkas exempelvis kvinnor negativt när de utsätts för framställningar av kvinnor 

som sämre på matte. Efter att ha exponerats för en sådan framställning presterade kvinnorna 

sämre än männen på mattetest trots samma kunskapsnivå. Det har även visat sig att 

exponeringen för negativa könsstereotyper även i förlängningen kan påverka yrkesval och 

viljan att avancera.    

Cinnirella & Zawisza (2010) redogör för att reaktionerna på reklam blir olika beroende på om 

den könsstereotypa framställningen gäller en kvinna eller en man. Kvinnor i könstereotypa 

roller uppfattas generellt mer positivt än när de bryter mot dem. För män är det tvärtom, de 

uppfattas mer positivt när de inte bekräftar sin könsstereotyp. För kvinnor innebär 

könsstereotyperna högre förväntningar på att vara trevliga och tillmötesgående än för män. 

Bryter de mot förväntat beteende reagerar därför omgivningen negativt, medan om männen 

bryter mot sitt förväntade beteende ses det i stället positivt. Synen på hur kvinnor och män bör 

skildras i reklam påverkas dock även av konsumenternas politiska värderingar och generella 

attityder till könsroller. Människor med en mer liberal syn föredrar en mer progressiv 



   
 

9 
 

rollframställning, där stereotypa rollframställningar bryts, medan mer konservativa föredrar 

en mer traditionell framställning. 

2.2 Olika åsikter om reklamens betydelse  
Åsikterna går isär om reklam faktisk påverkar personer i deras liv eller inte. Landreth Grau 

och Zotos (2016) redogör för reklammakare och sociologer generellt har olika syn på reklam. 

Reklammakare argumenterar för att reklamen inte på ett signifikant sätt påverkar människor, 

utan bara speglar redan existerande värden i samhället medan sociologer menar att reklamens 

stereotyper införlivas i samhället och påverkar uppfattningen om verkligheten. Även Coleman 

och Tuncay Zayer (2015) belyser reklammakares uppfattningar om olika könsstereotyper och 

huruvida de påverkar kvinnor och män i olika stor utsträckning. 

2.3 Anpassning ger legitimitet  
För att framstå som en attraktiv arbetsgivare är det viktig att uppfattas legitim. DiMaggio & 

Powell (1983) menar att organisationer inte enbart drivs av konkurrens eller strävan att bli 

mer effektiva utan också av behov att hantera osäkerhet och vinna legitimitet. Som en följd av 

detta fokuserar kommunikationen på att skapa legitimitet och förankring i samhället. Detta 

sker för att ses som en attraktiv arbetsgivare och få tillgång till personal. Vid en diskrepans 

mellan legitimitet utåt och traditionella föreställningar internt kan slitningar uppstå i 

organisationen (Deverell & Wagnsson, 2016). Överensstämmer inte formell struktur och 

vardagspraktik kan det leda till osäkerhet i hur de formella kraven ska appliceras på 

kärnverksamheten. Blir det för svårt att förstå hur formella principer ska omsättas i praktisk 

handling kan vissa delar av verksamheten “särkopplas” (Mayer & Rowan, 1977). Detta för att 

kunna anpassa sig till olika yttre krav. Då styrs olika delar av myndigheten enligt olika 

agendor trots en gemensam bild utåt. Detta tillåts för att minska slitningarna internt och skapa 

mindre frustration. 

Deverell och Wagnsson (2016) belyser hur Försvarsmaktens reklam och kommunikation i allt 

större utsträckning anpassas efter marknaden. Detta har skett genom att myndigheten har tagit 

efter marknadsekonomiska värden och arbetssätt från näringslivet. Anpassningen har lett till 

ett ökat fokus på att rekrytera personal och skapa legitimitet och förankring i samhället. Den 

sker både medvetet och omedvetet (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan 1977) 

utifrån marknadens villkor och intressen vilka kan vara skiftande och därför blir en utmaning 

(Deverell & Wagnsson, 2016).  
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2.4 Olika värderingar i olika samhällen  

Kehl och Strand (2019) jämför den svenska och brittiska kontextens betydelse för 

rekryteringen i det svenska försvaret jämfört med brittiska. De uttrycker att i Sverige 

marknadsförs Försvarsmakten genom en förstärkt "fredsbevarande" identitet. I Storbritannien 

utgår man istället från en "krigar" identitet. Ord som "vapen", "strid", "fiende" och "risk" har 

därför försvunnit från det svenska rekryteringsmaterialet för att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke och locka bredare grupper. I det brittiska materialet används samma 

termer för att locka nya rekryter. Skillnaderna beror på att olika budskap går hem i 

Storbritannien respektive Sverige beroende på ländernas olika självbilder och historiska 

erfarenheter. Länderna har därför anpassat budskapet till det omgivande samhället. Att man 

vid rekrytering inte utgår från organisationens eller styrkornas verkliga behov, utan från 

föreställningar i samhället, beror på de båda ländernas utveckling till nyliberala samhällen, 

med ett större fokus på marknaden.  

Att värderingar i samhället är avgörande för hur försvarsmakter väljer att marknadsföra sig 

bekräftar Berndtsson och Strand (2015) också. De menar att militärrekryteringen i Sverige 

och Storbritannien i likhet med andra nyliberala samhällen, inte utgår från organisationens 

eller styrkornas verkliga behov utan från föreställningar i samhället. Risken blir att en klyfta 

mellan vardagen i armén och den verklighet som säljs i rekryteringskampanjerna uppstår.  

 

Den svenska Försvarsmakten profilera sig som progressiv genom att lyfta fram homo-, bi- och 

transpersoner i marknadsföringen (Kehl & Strand, 2019). Detta är i överensstämmelse med 

typiska särdrag för det svenska samhället. Försvarsmaktens bild av Sverige som ett homogent 

land utan intolerans och homofobi bidrar till att Sverige ses som ”extremt” jämlikt, tolerant 

och progressivt. Ytligt sätt utmanas normer kring sexualitet och genus i kampanjerna, men 

samtidigt mörkläggs att dessa normer fortfarande existerar. Denna projicering skapar en bild 

av myndigheten och Sverige som klara med jämställdhet. Marknadsföringen uppmuntrar 

därför inte till kritik av den egna organisationen, eftersom problemen flyttar till någon 

“annan”.  

2.5 Förtroendet störst bland män  

I Sverige har män störst förtroende för Försvarsmakten och är lättast att nå. Kvinnor behöver 

lockas och efterfrågas internationellt. Berglund, Brandow, Hede & Wallenius (2021) redogör 

för att den svenska befolkningen generellt har en positiv bild till Försvarsmakten, 

https://www.tandfonline.com/author/Berndtsson%2C+Joakim
https://www.tandfonline.com/author/Berndtsson%2C+Joakim
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militärtjänsten och försvarsindustrin. Män är dock generellt mer positiva än kvinnor och anger 

flera skäl till detta. Generellt blir bilden positivare till Försvarsmakten vid hög utbildning, 

egen personlig koppling och egen militärtjänst. Vilket skulle kunna förklara en del av 

kvinnornas mer negativa bild till Försvarsmakten. Men att de stora skillnaderna kvarstod även 

när kvinnorna själva hade genomgått militärtjänst visar på att detta inte är hela förklaringen. 

Kvinnorna nämnde oavsett om de genomgått militärtjänst eller inte myndighetens 

värdegrundsarbete som den viktigaste positiva faktorn för deras bild av Försvarsmakten. Detta 

visar att frågor om jämställdhet och andra värdegrundsfrågor är avgörande för hur positiva 

kvinnorna är till Försvarsmakten. 

2.6 När personalen tryter lyfts kvinnorna fram 

Könsstereotyp rollframställning är vanliga förekommande i reklam, men tendensen minskar 

när behovet att rekrytera kvinnor ökar. Helgeson & Mager (2010) belyser att könsstereotypa 

rollframställningen i reklam minskat de senaste 50 åren, men fortfarande är vanligt 

förekommande, (Collins, 2011; Cinnirella & Zawisza, 2010; Coleman & Tuncay Zayer, 2015; 

Davies m.fl., 2002; Landreth Grau & Zotos, 2016; Resko & Zebrowitz, 1975). En stereotyp 

rollframställningen innebär att människor i en viss grupp tillskrivs vissa egenskaper. I detta 

fall utifrån kön. Samtliga artiklar redogör för hur både män och kvinnor porträtteras på ett 

stereotypt vis, med kvinnor i rollen som mamma och fru och mannen i en roll utanför 

hemmet, som yrkesverksam eller expert inom ett visst område. Kvinnors könsstereotypa roller 

innebär också att de vanligtvis framställs i förhållande till någon annan medan män framställs 

mer autonomt. 

Könsstereotyper återfinns också i rekryteringskampanjer inom den amerikanska militären 

(Brown, 2012). Män i rekryteringskampanjer porträtteras oftare med vapen och uniform under 

strid, i kärnverksamheten. Medan kvinnor oftare bär civila kläder och syns i uppgifter utanför 

den militära kärnverksamheten. Detta bidrar till att kvinnorna inte ses som riktiga soldater. 

Budskapet som förmedlas blir att maskulinitet och militären hör ihop och är normen, medan 

kvinnorna avviker och inte tillhör normen. Detta förstärktes genom att män oftare förekom på 

bild och fanns i flera publikationer än kvinnor.  

Att stereotypa framställningen kan förändras om rekryteringsbehovet är stort visas både i 

amerikansk- och brittisk militär (Brown, 2012). I den amerikanska militären fick kvinnor både 

ett större utrymme och framställdes mindre stereotypt i takt med det ökade 

rekryteringsbehovet. Jester (2019) bekräftar hur rekryteringskrisen i USA:s armé ändrat 
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annonserna till fler kvinnor och skildrar dem på ett mer likvärdigt sätt, och i liknande 

situationer, som män. En liknande förändring märktes även i de brittiska arméannonserna 

efter 2012. Detta efter att händelser i den egna militären gjort att bilden behövde förbättras. 

Negativ publicitet om militärt våld i armén ledde i Storbritannien till annonser som genom 

fler kvinnor skulle visa hur progressiva arméerna blivit. Det egna ryktet och legitimiteten i 

samhället var alltså en drivkraft för förändringarna i Storbritannien medan USA påbörjade 

förändringarna när personalbristen blev akut. 

2.7 Kvinnor kan uppfattas som ett hot  

När fler kvinnliga rekryter syns i rekryteringsreklamen har detta en positiv inverkan på 

kvinnorna, men en del män känner sig hotade. Den amerikanska militärens 

rekryteringskampanjer visar att exponeringen av kvinnliga och manliga rekryter får effekter 

för målgruppen (Brown, 2012). Kampanjerna påverkar bilden av hur verkligheten ser ut inom 

det amerikanska försvaret och vem som tillhör denna värld eller inte. När kvinnor under en 

lång tid syntes mindre och porträtterades som mindre professionella skickade det ett budskap 

till målgruppen att främst män är viktiga.  

Men kvinnor som intar typiskt manliga roller kan enligt Duncanson och Woodward (2015) 

leda till ett ökat motstånd från män som vill bevara och främja en viss sorts konstruktion av 

manlighet. Den hotas när kvinnor tillåts strida, när öppet homosexuella personer integreras 

och när militären själv erkänner utbredningen av sexuella övergrepp. Dessa grupper talar då 

om militärens "degendering". Syftet för dem är att återskapa ett system av manliga privilegier. 

Detta kan åstadkommas genom att radera kvinnors roll i militären från allmänhetens 

medvetande och att osynliggöra kvinnors militära insatser. Då kan en värdehierarki 

upprätthållas med de ultimata (maskulina) krigarna överst. Detta kan innebära att andra 

gruppers insatser glöms bort. 

2.8 Sammanfattning tidigare forskning  
Forskningen utgör ett urval av det som skrivits inom området. I synnerhet finns mycket 

tidigare forskning om framställningen av kvinnor och män i reklam i en generell kontext. 

Inom den specifika kontexten, den svenska Försvarsmakter, finns inte lika mycket forskning 

kring framställningen av kvinnor och män i reklam.  

Hur reklam går hem beror på målgruppen. När kvinnor bryter mot den förväntade könsrollen 

upplevs det som mer negativt än när män gör det. Detta förklaras av att kvinnan uppvisar en 

lägre interpersonell förmåga än vad som förväntas av henne utifrån hennes könsroll. Män som 
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framställs mjuka och tillmötesgående kan istället mötas av mer positiv respons från 

konsumenterna än om de skulle ha porträtterats mycket könsstereotypt.  

Kvinnor i den militära kontexten har länge haft en mer undanskymd roll i reklamen än som 

varit fallet i verkligheten. Men med mycket stora rekryteringsproblem i den amerikanska 

militären började en förändring märkas. Effekten blev att ju större problemen blev med 

rekryteringen, desto mer framträdande plats fick kvinnorna.  

Det största motståndet och det som hållit i sig längst har varit att visa kvinnor i 

stridssituationer. Strid kopplar starkt till den manliga identiteten enligt traditionella könsroller 

och eftersom könen utifrån det ofta ses i ett motsatts förhållande innebär det att kvinnor 

utifrån sin könsroll inte anses höra samman med strid. Den militära kontexten har länge varit 

mycket präglad av manliga värderingar och kvinnor har trätt in i den världen på männens 

villkor.  

Från att ha varit så gott som osynliga har fokus alltmer kommit på kvinnorna i 

reklamsammanhang. Fler kvinnor i försvaret svarar mot politiska förväntningar i landet och 

internationellt och skapar legitimitet till Försvarsmakten. Den konservativa diskursen 

förändras av internationella uppdrag och övningar tillsammans med andra länder. För att det 

svenska Försvaret ska leva upp till Sveriges goda rykte som ett jämställt land är det viktigt 

med kvinnor i de internationella uppdragen. Kvinnor har också varit efterfrågade i 

fredsbefrämjande insatser där samarbete med civilbefolkningen spelat en avgörande roll. 

Kvinnorna har lättare kunnat nå hela befolkningen, både kvinnor och män, vilket befrämjat 

arbetet. Detta kan innebära att kvinnor lättare får uppdrag som anses extra passande utifrån 

deras kön i internationella uppdrag. Att acceptera kvinnor i komplementära roller har generellt 

varit lättare i den konservativa diskursen än att se kvinnor som jämbördiga i en stridssituation. 

Kvinnors närvaro har dock ökat inom militären och kvinnor har getts ett större erkännande 

vilket kan påverka den konservativa diskursen ännu mer på sikt. Samtidigt har det 

internationella fokuset på ojämställdhet i andra länder gjort att Sverige setts som ett land där 

jämställdheten är genomförd och den svenska konservativa diskursen har inneburit att den 

svenska Försvarsmakten kopplat ihop sin militära diskurs med en nationell svensk diskurs 

som innebär att man ser sig själv som tolerant, öppen och jämställd. Utifrån det kan det bli 

svårare att påverka för mer jämställdhet i det svenska Försvaret.  
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3.Teoretisk ramverk  
Uppsatsens fokus är framställningen av kvinnor och män i Försvarsmaktens reklamkampanjer 

samt uppfattningen om filmerna. Både avsändarens val av innehåll och budskap i filmerna 

och tolkningen av dessa kommer därför till uttryck. Därför förefaller den kritiska 

diskursanalysen och Hirdmans genusteorin som passande teoretiska ramverk. Gemensamt för 

båda perspektiv är att verkligheten inte ses som objektiv utan är något som vi konstruerar, 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.104). Med detta perspektiv formas vår bild av 

verkligheten via erfarenheter knutna till vår historia och kultur och förändras genom social 

interaktion. Hirdmans (1988) teori om genus och genuskontrakt visar att trots att 

genusstrukturerna är trögrörliga kan de förändras och därför innebär hennes teori en möjlighet 

att utifrån hennes teori kunna tolka eventuella förändringar av framställningar av genus i vårt 

material. Hennes teori om genus går att applicera på vår analys av filmerna och 

kommentarerna, då relationerna mellan könen förändras av framflyttade och bakåtflyttade 

positioner beroende på rådande diskurser och yttre faktorer i samhället. 

3.1 Kritisk diskursanalys 
Materialet behöver kunna sättas in i ett sammanhang. För det behöver man känna till orättvisa 

maktstrukturer både i samhället och i organisationen (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, 

s.7). Den kritiska diskursanalysen kan hjälpa till med förståelsen och visa hur förändringar 

åstadkoms. Både språk, bild och ljud i filmer påverkar tolkningen (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000, s.67–70) och medverka till att utmana eller bekräfta invanda könsroller. 

Olika framställningar i texter, tal och bild kan få konsekvenser i den sociala verkligheten 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.28). Förhållandet är dialektiskt. Det empiriska 

materialet formas av diskurser i innehåll och tolkning men kan i sin tur också förändra 

uppfattningar och tolkningar i den sociala verkligheten (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, 

s.73–74).  

3.1.1 Faircloughs tredimensionella modell   

I Faircloughs modell för kritisk diskursanalys analyserar tre dimensioner i förhållande till 

varandra (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.74–75). Modellen är en analytisk ram för 

empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Analysen bör fokusera på (1) de 

språkliga funktionerna i texten (text), (2) processer relaterade till produktion och konsumtion 

av texten (diskursiv praxis); och (3) den bredare sociala praxis som den kommunikativa 

händelsen tillhör (social praxis). 
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Text  

Text Första steget av modellen visar mönster och teman i texten, i detta fall i reklamfilmer 

och kommentarer (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.72–75). Dessa kan vara medvetna 

eller omedvetet föreställningar som uttrycks språkligt eller visuellt, där det förgivettagna kan 

reproduceras eller ifrågasätts. Textens vokabulär och betydelsen av dem är viktiga 

studieobjekt, liksom att se om de upprepas. Man bör också vara medveten om vilka ord som 

undviks men som skulle ha kunnat nämnas. Modaliteten kan undersöka språkliga knep i 

texten för att stärka den egna auktoriteten. Det kan till exempel stärkas genom att göra 

påståenden ur ett objektivt istället för ett subjektivt perspektiv. Begreppet kohesion används i 

syfte att beskriva hur argument presenteras och hur de förhåller sig till varandra. Här kan 

olika syften med bilder och symboler i texten studera.  

Diskursiv praktik 

I nästa steg studeras produktion och konsumtion av text/bild. Här kan man analysera och tolka 

filmerna utifrån den avsikt som framkommer explicit och implicit av avsändaren (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000, s.72–75). Detta kan jämföras med egen tolkning utifrån kunskap 

om kontexten för filmens genre och avsändaren, Försvarsmakten. Den egna tolkningen och 

tolkningen av andra kan jämföras och analyseras och sedan ses utifrån avsikten hos 

mottagaren. Vad önskade avsändaren med filmerna och vad blev effekten? Här kommer dels 

tankarna de väcker hos oss beaktas, dels reaktionerna som framkommer i kommentarer på 

sociala medier kommer beaktas.  

Social praktik 

Det yttersta lagret är den sociala praktiken (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.72–75). 

Relationen mellan texten (i detta fall reklamfilm och kommentarer) och den diskursiva 

praktiken kan påverka den sociala praktiken och samtidigt formas av densamma. Den kan 

återge diskursordningar men också ändra dem. När den dominerande diskursen hotas är det 

bra att vara medveten om att detta kan vara tecken på förändringar i större samhällsprocesser 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.91). I ett bredare socialt sammanhang kan man 

identifiera och klarlägga vilka olika praktiker som hör samman och var de finns inom en 

diskurs. Detta då det kan finnas flera diskurser inom en diskurs. Då kan man se om den 

diskursordning man studerar reproducerar den större diskursordningen eller medverkar till 

dess förändring. 
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3.2 Hirdman, genus och genussystem 

3.2.1 Definition av genus 

Länge användes begreppet ”kön” för både det biologiska och sociala könet. Men 

medvetenheten om att vi dels har ett biologiskt kön men även konstruerar kön socialt bidrog 

till att Hirdman föreslog att vi skulle benämna det sociala könet för genus. (Hirdman, 1988). 

Precis som det är godtyckligt vilket genus ett ord har beroende på språk kunde man resonera 

om godtyckligheten kring vad som anses som manligt och kvinnligt genus. Hon menade 

också att genus inte heller ska ses so något vi ”är” eller ”har”, utan något vi ”gör”. Begreppet 

kan användas för att undersöka hur kvinnors och mäns sociala beteende formas. Genus 

handlar därför om könsroller som konstrueras kulturellt och socialt i hur normer för manligt 

och kvinnligt skapas. Könstillhörigheten påverkas av bestämda förväntningar och normer för 

respektive kön i samhället. 

3.2.2 Genussystemet 

Hirdman ville skapa en tydligare teoretisk ram kring hur genus konstrueras. Hon kallade 

denna ram för genussystemet. Enligt detta synsätt legitimeras den manliga normen genom 

principen om i särhållande, där män och kvinnor inte blandas (Hirdman, 1988). 

Genussystemet handlar, enligt Hirdman, också om en stereotyp rollfördelning mellan män och 

kvinnor. Rangordningen upprätthålls sedan genom våra handlingar, som sorteras in i ett 

genussystem. Logiken för systemet är hierarkin och dikotomin, som utgår från föreställningar 

om det manliga som allmängiltigt och det ”kvinnliga” som avvikande.   

För att förstå kön som en social konstruktion kan genus, även kallat socialt 

kön, användas (Hirdman, 1988). Genuskontraktet ökar förståelsen för hur det som anses 

“manligt” och “kvinnligt” skapas. Det innebär att könen hålls isär, mannen och kvinnan 

ses som varandras motsats, och att en hierarki upprätthålls, med mannen som norm och 

kvinnan som avvikande. Separerandet innebär att kvinnor och män till stor del återfinns i 

olika sektorer i samhället, utbildar sig för olika yrken och förväntas göra olika saker i 

hemmet. I en tydligt könsuppdelad arbetsmarknad värderas mäns arbete generellt högre än 

kvinnors och visar sig bland annat i att män som grupp generellt har högre lön än kvinnor som 

grupp. Att genuskontraktet benämns som ett kontrakt beror på att föreställningarna till stor del 

är ömsesidiga mellan könen och återskapas via systemets kategoriserande processer, till nya 

segregeringar och ny hierarki (Hirdman, 1988). Med genussystemet sätts relationen mellan 
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kvinnor och män och förståelsen av maskulinitet och femininitet i centrum för förståelsen av 

hur vårt samhälle är organiserat och fungerar.  

 

När normer bryts kan förståelsen för genuskontraktet ge oss redskap för att utforska 

normernas gränser (Hirdman, 1988). Normbrytande kan leda till konflikter men också till 

förändring av vår förgivettagande sociala könskategorisering. Genussystemet ses av Hirdman 

som en ordningsstruktur av kön som påverkar andra sociala ordningar och utgör basen för 

både sociala, ekonomiska och politiska ordningar. 

 

3.3 Kritisk diskursanalys i förhållande till genusteori  
Förgivettagna könsroller påverkar kvinnors och mäns relationer i privat- och arbetsliv 

(Hirdman, 1988). Hirdmans genussystemet belyser hur könen hålls isär och kategoriseras 

utifrån mannen som norm och kvinnan som avvikare. Trots att rollerna är svåra att bryta går 

de ändå att förändra då de är skapade. Möjligheten finns särskilt i samband med en 

krissituation. Fairclough ser också att identiteter uppstår, omformas och blir föremål för 

förhandling och betonar att makt och kunskap ökar möjligheten att bli hörd (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000, s.7;105). Han menar att språket ofta används i maktens tjänst, men 

att det med ett kritiskt förhållningssätt går att bjuda motstånd (Phillips & Winther Jørgensen, 

2000, s.79). Hirdman anser också att makten påverkar språket inte minst i vad som anses 

typiskt för könen (Hirdman, 1988). Traditionellt förknippas män med självständighet, förnuft, 

och handlingskraft, och värderas högre än kvinnor som förknippas med beroende, passivitet 

och känslosamhet (Phillips & Winter Jørgensen 2000, s.93). Varken Fairclough eller Hirdman 

är neutrala. Syftet med teorierna är social förändring (Hirdman, 1988; Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000, s.66). Språket är då avgörande och ses från tre dimensioner: 

0. Den är text (tal och skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella).  

1. Den är diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter.  

2. Den är social praktik, det vill säga en handling inom ramen för en kontext. 

3.4 Genusteorins relevans för studien 
Hirdman betonar att genus inte är något vi ”är” eller ”har”, utan att genus är något vi ”gör” 

(Hirdman, 1988). Perspektivet innebär att ojämlikhet återskapas av nya generationer 

automatiskt om inte en medvetenhet finns om hur vi kategoriserar kvinnor och män 

traditionellt i vårt samhälle och om vi inte utifrån den kunskapen vill skapa en förändring. 

Eftersom vi är vana vid att se män och kvinnor skildras med olika könsspecifika egenskaper 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Text_(spr%C3%A5k)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_praktik
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är det inte säkert att vi reagerar på detta. Utan kritiska glasögon är det tvärtom större 

sannolikhet att vi tar skildringarna som naturliga avspeglingar av en objektiv verklighet.  

En risk med fokus på skillnader mellan olika gruppers identiteter är att det skapar en inlåsning 

där möjligheten till individuell frihet begränsas. (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.108). 

Begreppet tillslutning innebär att låsa fast sig i en identitet, trots att identiteten i princip alltid 

är öppen för förändring. Hirdman (1988) ser också att identiteten kan vara öppen för 

förändring men genusordningen utgör i sig en konserverande kraft som först och främst 

medverkar till att vi sorteras in i en social ordning utifrån vårt kön, och att följa ordningen är 

lättare än att bryta mot den.  

Ett viktigt syfte med genusteorin var att belysa att skillnader mellan könen inte är naturgivna 

och skapa möjligheter för kvinnor och män att gå utanför givna ramar. Men i praktiken kan en 

ökad medvetenhet om olika förutsättningar för kvinnor respektive män bidra till att dela in 

kvinnor och män i olika kategorier. Då kan skillnader mellan kvinnor och män betonas, 

istället för likheter. Detta kan bidra till att konservera invanda könsroller istället för att skapa 

möjlighet till förändring, trots en intention till ökad jämställdhet. 

4.Metod 
De teoretiska ramverk som tidigare presenterats i teori-avsnittet är nära sammanlänkade med 

de metodologiska antaganden och redogörelser som introduceras i detta kapitel om den 

kritiska diskursanalysen. Avsnittet kommer redogöra för hur den metodologiska ansatsen 

tillämpats med avseende på det valda materialet, filmer från Försvarsmaktens 

reklamkampanjer med tillhörande kommentarer. Urvalet har även motiverats utifrån studiens 

syfte och hur den kritiska diskursanalysen tillämpats på det valda materialet. Avslutningsvis 

har de etiska aspekterna och studien trovärdighet tagits hänsyn till.  

4.1 Metodologisk ansats 

Det diskursanalytiska perspektivet har varit fokus för denna uppsats. Vilket inneburit ett fokus 

på språket och en syn på verkligheten som socialt konstruerad (Phillips & Winther Jørgensen, 

2000, s.67) Detta har haft relevans för den bildmässiga framställningen av kvinnor och män. 

Detta utifrån forskning som beskriver detta rent generellt och utifrån en militär kontext. 

Diskursanalysen har bidragit till en djupare förståelse av det empiriska materialet, som också 

bestått av kommentarer om filmerna. Tolkningar av framställningar i bild och text handlar 



   
 

19 
 

mycket om att finns underliggande budskap, varför den kritiska diskursanalysen passat väl 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000 s.28).  

För att analysera kommentarerna har diskursanalysen fungerat väl. Den definieras som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” och bidrar till att synliggöra språket, vad som sägs, 

hur det sägs och vem som tillåts tala (Phillips & Winther Jørgensen, 2000 s.7) Via 

diskussionerna i kommentarerna till filmerna har olika personers föreställningar kring genus 

och Försvarsmakten framkommit. Det som synliggjorts är personernas uppfattningar kring 

detta, där dominerande åsikter fått mer utrymme än andra. Detta har visats genom att vissa 

sätt att tala på har accepterats medan andra har avfärdats. I likhet med kommentarerna har 

filmerna också lyft fram vissa budskap men utelämnat andra.  

Modellen som använts för analys har varit Faircloughs tredimensionella modell, som 

innehåller tre dimensioner; diskursiv praktik, social praktik och text (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000, s.72–74). Dessa dimensioner har undersökts i förhållande till varandra. 

(Phillips & Winther Jørgensen, 200, s.85). I Faircloughts modell har vi återfunnit mönster och 

teman i texten längst in i modellen, i vårt fall mönster och teman i reklamfilmerna. Den 

mittersta delen har visat de diskurser som filmen byggt på, vilket har kunnat vara olika 

diskurser som till exempel en genusdiskurs eller en militärdiskurs som kan ha påverkat 

tolkningen av filmen. Valet av olika framställningar som framträder i texter, tal och bild har 

kunnat få konsekvenser för den sociala praktiken till exempel i att fler kvinnor sökt sig till 

Försvarsmakten med anledning av dem, men de kan också ha fått andra konsekvenser i den 

sociala praktiken (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.28). Filmerna har kunnat bryta med 

traditionella synsätt eller bekräfta dessa och på så sätt har detta kunnat påverka den sociala 

verkligheten i vad som i samhället anses normalt och inte för det svenska Försvaret. Det är 

därför av vikt hur filmerna uppfattats och tolkats i den sociala verkligheten (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000, s.73–74).  

Det filmerna kommunicerat har bidragit till en ökad förståelse av kvinnors och mäns uppgifter 

och roller inom Försvarsmakten. Detta utifrån gestaltandet av kvinnor och män, deras 

utrymme i filmerna samt vilka positioner de intagit. Den metodologiska genomgången av den 

tredimensionella modellen har betytt att texten, den institutionella nivån (diskurserna) och den 

kontextuella nivån (samhället) analyserats. I vår studie har det varit svårt att fullt ut utgå från 

Faircloughs modell på grund av tid och resurser för denna studie. Men trots det har 

utgångspunkten för analysen av det empiriska materialet tagit starkt intryck av modellen. 
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4.2 Material 

Materialet som denna uppsats har utgjorts av reklamfilmer från två rekryteringskampanjer 

Försvarsmakten genomfört samt de kommentarer som skrivits om filmerna på Youtube. 

Kampanjerna som utgjort föremål för undersökningen är “Välkommen till vår verkligenhet” 

och genomfördes 2011 och syftade enligt Försvarsmakten till att nå en bred målgrupp och 

rekrytera ett stort antal människor (Försvarsmakten, 2011c). Den andra kampanjen heter 

“Många har många frågor” och genomfördes 2018 och syftade till att öka rekryteringen av 

framförallt kvinnor (Försvarsmakten, 2018). Den första kampanjen innehöll två reklamfilmer. 

Den andra kampanjen innehöll tre reklamfilmer.  

Försvarsmakten som undersökande kontext valdes utifrån att det är en mansdominerad 

organisation. Så sent om 1989 fick kvinnor tillträda till samtliga befattningar 

(Försvarsmakten, u.å.b). Samtidigt finns en stark vilja från myndigheten att bli mer jämställd, 

med fler kvinnor på militära befattningar (Försvarsmakten, u.å.a). Därför har det varit 

intressant att se hur dessa faktorer speglat sig i myndighetens kampanjer.  

För att kunnat belysa hur framställningen av kvinnor och män i Försvarsmaktens 

reklamkampanjer har förändrats har det varit relevant att analysera kampanjer med ett visst 

antal år emellan. Stora förändringar har skett inom Försvarsmakten mellan 2010 och 2018 då 

kampanjerna för studien gjordes. Dessa har bland annat varit; avskaffad och återinförd 

värnplikt och METOO-uppropet, som i myndigheten benämndes “Givakt och bit ihop”. Dessa 

kan ha påverkat hur myndighet väljer att framställa kvinnor och män i rekryteringskampanjer.  

Filmer och kommentarer från Youtube har valts med utgångspunkten att målgruppen finns 

där, detta enligt Försvarsmaktens informationsdirektör (Försvarsmakten, 2011a).  En faktor 

som inverkade på valet av kampanjer var att det fanns tillräckligt mycket kommentarer om 

kampanjerna på Youtube, för att genomföra en analys. Totalt har ca 300 kommentarer om 

respektive film analyserats. Kommentarer har funnits i direkt anslutningen till 

reklamfilmerna, vilket inneburit att kommentarerna är direkt kopplade till kontexten. Dessa 

har ökat förståelsen av olika åsikter om, och perspektiv på Försvarsmakten.   

I metodansatsen kritisk-diskursanalys finns antagandet om att den sociala världen kan förstås 

genom att studera språket, där språket både skapar det sociala samhället och speglas i 

densamma (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 66–70). Kommentarerna ses därför som 

både en produkt och en spegling av den sociala världen.  Samtliga kommentarer har hämtats 
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från öppna sidor som inte krävt särskilt medlemskap, inga kommentarer från slutna grupper 

har använts.   

Försvarsmakten har på sin webbplats uttryckt strategier som ligger till grund för respektive 

kampanj. Detta har varit till en stor hjälp i analysen då vi kunnat ta del av både avsändarens 

och mottagarens perspektiv. Därmed har vi kunnat göra en jämförelse mellan uppfattningen 

om reklamkampanjen och Försvarsmaktens egen strategi. Detta har skett genom 

kommentarerna om filmerna, egna reflektioner och den av Försvarsmakten uttryckta strategin. 

I analysen har denna uppsats belyst hur Försvarsmakten kommunicerat i sin marknadsföring 

och hur människor kommenterat densamma, vilket skapat en bättre förståelse för vilka 

föreställningar som funnits om myndigheten både i samhället och inom myndigheten. 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt   

Initialt har de ingående reklamfilmerna transkriberats noggrant, för att upptäcka vad som sagts 

och hur det sagts. Ljud och bilder har antecknats i syfte att fokusera på alla ingående detaljer i 

reklamfilmerna. En noggrann transkribering där även subtila detaljer så som pauser och 

betoningar antecknats har syftat till att skapa en djupare förståelse för materialet (Bryman, 

2018, s.636.) Noggrannheten och relationen mellan språk, bilder och ljud är delar som är 

viktiga i den kritiska diskursanalysen (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.67).   

Kommentarerna har anonymiserats för att inte avslöja identiteten för de som kommenterat. 

Mängden kommentarer har varierat något mellan kampanjerna, vilket bland annat kan ha 

berott på deras olika popularitet men också av hur de varit länkade.  

Genom kodningen har studien främst velat lyfta fram det som i filmerna har varit relevant. 

Därför har ett urval av Faircloughs analysverktyg använts. Det övergripande syftet har varit 

att undersöka framställningen av kvinnor och män i filmerna. Konkret har det inneburit att 

noggrant studera vad som sägs, vem som säger vad samt det faktiska utrymmet som kvinnor 

respektive män fått sig tilldelat i filmerna. 

I kodningen har vi redogjort för vilka händelser som skildrats och hur de sociala relationerna 

gestaltats, samt vilka retoriska grepp som har används (ironi, humor, moraliserande, 

skuldbeläggande). Vad som uttryckts implicit och explicit och tagits för givet har också 

noterats liksom hur sociala relationer och händelser i filmerna kan ha påverkat en viss rådande 

diskursordning. 
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Med anledning av filmernas karaktär har varje detalj varit viktig att studera ingående då allt 

har en mening och ett budskap som bidrar till helheten. Efter att filmerna transkriberats har 

det kodats. Respektive film har analyserats separat. Kodningen har skett genom att anteckna 

vad som förmedlats i filmerna via både ljud och bild. Klassifikationskategorierna har skapats 

utifrån vad filmerna rent konkret visat i sin framställning men också utifrån de mönster som 

framkommit i hur kvinnor och män skildras i text och bild.  

I analysen av kommentarerna till filmerna har vi också letat efter både det som uttalats 

explicit och det som har underförståtts i konversationen. I kommentarerna till filmerna har vi 

precis som i filmerna letat efter olika mönster och teman som sedan varit utgångspunkt för en 

längre analys. I kommentarerna har olika förförståelse för Försvarsmakten framkommit 

utifrån erfarenhet, ålder och kön. Analysen har också fokuserat på talutrymme och 

tolkningsföreträde i trådarna samt olika strategier för att skapa auktoritet. Här har vi haft nytta 

av den diskursanalytiska teorin som bidragit till att förklara hur verklighet och text hänger 

ihop (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.90). 

För kodningen har genusteorin varit viktig för att kunna se mönster i materialet. I analysen har 

kvinnors och mäns handlingsutrymme utifrån vedertagna spelregler studerats. I den mån de 

gått har vi också försökt utröna om det varit kvinnor och män som fört konversationen. Det 

som framkommit i materialet har sedan kopplats till den forskning vi tagit del av om hur 

könsstereotyp respektive normbrytande reklam tenderar påverka kvinnors och mäns 

uppfattning av reklamen.  

Detta har inte varit någon kvantitativ studie där vi räknar kvinnors och mäns andel av 

kommentarerna och fört statistik över detta. Det hade varit svårt med tanken på att 

könsidentiteten varit svår att exakt fastställa, då många använt namn i trådarna som inte 

avslöjat detta. Många har dock inte bara velat framföra en åsikt utan också berättat mer om sig 

själva och då avslöjat könsidentitet och ibland även ålder. När vi försökt ringa in vilken 

målgrupp som kommenterar i anslutning till filmerna har detta har det fått ingå i vår analys 

om hur kvinnor och män i filmerna uppfattas i rekryteringsfilmerna och diskussionerna detta 

leder till i kommentarerna. 

4.4 Trovärdighet och etiska överväganden  

4.4.1 Etiska överväganden 

Att det analyserade materialet finns tillgängligt för alla förenklar de etiska aspekterna 

avsevärt. De filmer och kommentarer som analyserats har hämtats från öppna sidor på 
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Youtube, kommentarer från slutna grupper har inte använts. I Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer saknas riktlinjer för internetforskning. Studien har därför utgått 

från de fyra huvudprinciper som gäller all forskning, vilka är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

hänsyn till denna undersökning och dess karaktär har deltagarna inte kunnat informerats att 

deras kommentarer ingår i en studie eller gett sitt samtycke. För att säkerställa konfidentialitet 

har alla kommentarer som använts i undersökningen gjorts anonyma. Materialet som har 

samlats in har endast använts i forskningssyfte, vilket lever upp till nyttjandekravet. 

I de riktlinjer som The Association of Internet Researchers tagit fram finns däremot 

frågeställningar en forskare bör ställa sig innan en undersökning av material hämtat från 

internet (Buchanan & Markham, 2012). Frågor som tas upp är; om den information som 

används kan skada någon, hur forskaren hanterar anonymitet och integritet för de personer 

materialet avser, samt om forskningen kommer kunna bidra till relevanta resultat inom 

området. I undersökningen har dessa frågor hanterats genom att nytta har vägts mot 

potentiella nackdelar. I övervägandet har risken för att informationen ska skada någon setts 

som mycket låg, då de kommentarer som analyserats snarare setts som en helhet och inte 

fokuserats på enskilda individers tankar och åsikter. För att hantera kravet på anonymitet har 

kommentarerna i de fall det behövts anonymiserats. Majoriteten av de kommentarer som 

använts är redan anonyma, då individer som skrivit kommentaren vanligtvis gjort det genom 

att ange sitt användarnamn och inte sitt riktiga namn. Därmed har etiska aspekter övervägts i 

studien. Förhoppningsvis har studien bidragit till ökad kunskap inom området.  

4.4.2 Trovärdighet 

I diskursanalysen är inte syftet att beskriva en existerande verklighet, utan istället handlar det 

om att beskriva existerande diskurser, något som är sociala konstruerat, som i sin tur påverkar 

hur man upplever den sociala verkligheten (Philips & Winther Jørgensen, 2000, s.28–29). Att 

som forskare vara nära de fält man undersöker kan vara svårt i diskursanalysen eftersom man 

då inte ser det man studerar som en diskurs, utan snarare som en del av verkligheten.  

Samtidigt är det ett problem som förekommer för alla forskare med ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt, där forskarens förförståelse alltid i någon utsträckning kommer påverka. I 

detta arbete har en av oss en tydlig koppling till Försvarsmakten, som anställd i myndigheten 

de senaste 10 åren, något som påverkar förförståelsen för den undersökande kontexten. Alla 

läsare kommer till en text med en viss förförståelse, baserad på tidigare erfarenheter, vilket 

leder till olika tolkningar (Bergström & Boréus, 2018, s. 32). Vår skilda förförståelse för 
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Försvarsmakten har gjort att vi tolkat sakar på olika sätt, vilket har berikat undersökningen. 

Något vi förhållit oss till genom en öppen pågående dialog där diskussionen pågått huruvida 

olika antaganden och ställningstaganden baserats på tidigare erfarenhet eller om de skapats i 

analysen av det egna materialet.  

Förförståelsen hos forskaren är en aspekt som påverkar undersökningens validitet, studiens 

giltighet (Bergström & Boréus, 2018, s. 38–41). Studien ska inte vara beroende av forskarens 

förförståelse för att kunna genomföras. Att en undersökning mäter det den utgör sig för att 

mäta är en annan aspekt av validitet, för detta krävs att de material som ska analyseras och 

metoden som används har valts i förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. 

Förmågan hos en studie att generera korrekta och exakta resultat benämns som reliabilitet 

(Bergström & Boréus, 2018, s. 40–41). För att som forskare åstadkomma detta krävs hög 

precision och noggrannhet i syfte att minska eventuella fel. Två aspekter av reliabilitet är 

intersubjektivitet och intrasubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att en studie ska kunna 

upprepas av en annan forskare som kommer fram till samma resultat, förutsatt att samma 

material och analysmetod används. Intrasubjektivitet innebär att studien ska kunna upprepas 

av samma forskare och att resultaten blir desamma, även här under förutsättning att material 

och metod är samma. Något som nästintill är omöjligt att genomföra i praktiken, varför det är 

av största vikt som forskare att vara transparent i sin undersökning, för att eftersträva en så 

hög grav av intersubjektivitet och intrasubjektivitet som möjligt.    

För att öka denna studies validitet har de val som gjorts med avseende på material och metod 

noggrant motiverats utifrån studiens syfte och frågeställning. För att öka reliabiliteten har inte 

bara resultat redovisats utan även hur vi som forskare kommit fram till dessa, för att skapa en 

öppen process för läsaren att ta del av.    

5. Analys och resultat 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys liksom Hirdmans genuskontrakt 

har använts i analysen (Hirdman, 1988; Philips & Winther Jørgensen, 2000, s.72–74). 

Hirdmans (1988) genuskontrakt bygger på dikotomi och hierarki och har använts som ett 

verktyg för att förstå kvinnors och mäns handlande i filmerna och i kommentarsfälten. 

Materialet har enligt den tredimensionella modellen analyserats språkliga och visuellt. 

Därefter har texters förhållande till varandra och olika föreställningar undersökts, till sist har 

detta ställts mot möjliga effekter i samhället. Frågeställningar har varit; Hur framställs 
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kvinnor och män i Försvarsmaktens reklamkampanjer “Välkommen till vår verklighet” och 

“Många har många frågor”, vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i 

Försvarsmaktens reklamkampanjer samt vilka diskurser om kvinnor och män kommer till 

uttryck i kommentarerna till Försvarsmaktens reklamkampanjer. Resultatet sammanfattas i 

slutet av kapitlet och analyseras även utifrån Hirdmans genusteori.   

Reklam i en generell kontext är ett väl undersökt område och har visat att en könsstereotyp 

rollframställning är vanligt (Collins, 2011; Cinnirella & Zawisza, 2010; Coleman & Tuncay 

Zayer, 2015; Davies m.fl., 2002; Helgeson & Mager, 2010; Landreth Grau & Zotos, 2016; 

Resko & Zebrowitz, 1975). Användandet av könsstereotyper kan delvis förklaras av att det 

kan vara lönsamt. Tidigare forskning visar även att reklam kan påverka yrkesval (Davies 

m.fl., 2002). Varför perspektivet är relevant att undersöka. Forskning om reklam i den 

militära kontexten är inte lika omfattande. Brown (2012) har visat att den stereotypa 

framställningen av kvinnor minskar i reklamkampanjer för det amerikanska försvaret, när 

behovet av kvinnor ökar.    

5.1 Språklig och visuell analys  
Materialets språkliga och visuella framställning analyseras i syfte att redogöra för hur olika 

diskurser lingvistiskt, skapas, upprätthålls och utmanas (Philips & Winther Jørgensen, 2000, 

s.75). Materialet utgörs av både reklamfilmer ingående i två reklamkampanjer samt 

kommentarer skrivna i anslutning till filmerna.    

5.1.1 ”Välkommen till vår verklighet” 

Filmerna i kampanjen ”Välkommen till vår verklighet” består huvudsakligen av män i 

uniform och under kritiska, krigiska situationer (Försvarsmakten, 2011c). Ljudvolymen är hög 

av explosioner, dramatisk musik och en mörk speakerröst. Huvuddelen av 

filmsekvenserna består av något som kan liknas vid en amerikansk actionfilm. Även om 

filmerna är en parodi av liknande filmer är det actionfilm i krigisk miljö målgruppen för 

filmerna huvudsakligen får se. Förståelsen av mottagaren är en person som ser mycket på 

actionfilm och lockas av hjälterollen, vilket man vill visa bygger på stereotyper som man gör 

sig lustig över. Detta sker genom användandet av ironi. I actionfilmer är huvudpersonen oftast 

en man som porträtteras utifrån en manlig stereotyp, vilket även är fallet i ”Välkommen till 

vår verklighet”. 

 

När en diskrepans uppstår mellan det som presenteras visuellt och det som sägs, är det svårt 

att veta vad mottagaren uppfattar. Ett exempel på detta är första delen av filmerna, där en 
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actionscen visas upp samtidigt som speakerrösten tydlig förmedlar att Försvarsmakten ”inte 

kan erbjuda” action. Graden av modalitet i speakerrösten är hög, det är en sanning som 

presenteras. Samtidigt står det som sägs i skarp kontrast till den visuella framställningen.  

Den visuella framställningen bidrar till att den konservativa diskursen upprätthålls, trotts att 

speakerrösten säger något annat.  

  

Även i de kommentarer som analyserats från Youtube, om filmerna, går tolkningen isär. Det 

är tydligt att avståndstagandet Försvarsmakten gör uppfattas på olika sätt. Nedan följer ett 

exempel på en kommentar som skrivits för att visa att personen stödjer och försvarar det 

bakomliggande syftet. Att visa att verkligenheten i Försvarsmakten inte är som ett dataspel.   

  

Klockrent! Vi ska inte ha adrenalinejunkies i vårat försvar utan seriösa personer. Att vara soldat handlar inte om 

häftiga saker, det är nog tillsammans med att vara polis eller läkare ett av de mest allvarliga jobben och enbart 

seriösa personer ska få vara med, inga som tror att det är som att leka krig i Call of Duty. (E_98)  

 

 

Språket visar att personen som kommenterat använder transitivitet, hen kopplar ihop sig själv 

med Försvarsmakten genom att skriva vårat försvar. Vilket leder till att tyngden i påståendet 

ökar. Graden av relationell modalitet varierar mellan de olika meningarna. I första meningen 

skriver personen vi ska inte ha, utifrån ordvalet tolkas meningen som en sanning, graden av 

relationell modalitet är hög. I andra meningen är graden av relationell modalitet lägre, 

personen använder nog vilket gör att säkerheten i påståendet minskar, som läsare gör man 

tolkningen att avsändaren inte är helt säker på sig sak. Sammantaget visar kommentaren på att 

personen uppfattar att Försvarsmakten inte vill rekrytera en viss typ av människor, enbart 

seriösa personer. Ett avståndstagande uttryckt i förhållande till de människor som tror att 

verkligheten i Försvarsmakten är som ett dataspel.  

 

Som en reaktion på föregående kommentar och det bakomliggande syftet finns det 

kommentarer som ger uttryck för att känna sig missförstådda. De anser att kampanjen i för 

stor utsträckning driver med människors förståelse av Försvarsmakten, när paralleller dras 

mellan actionfilmen och myndigheten. Tolkningen utifrån kommentarerna är att människor 

känner sig kränkta när anspelningar görs i filmerna på denna typ av förförståelse. Detta är ett 

tydligt exempel på att greppet av ironi som används i reklamfilmerna inte mottas väl av alla.   
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Ytterligare en tolkning som framkommer i kommentarerna är att den avslutande delen som 

ska presentera verkligheten är för nedtonad i sin framställning. Vilket också kan leda till en 

felaktig bild av vad som är myndighetens kärnverksamhet. En besvikelse över den verklighet 

myndigheten presenterar framträder i kommentaren. Den är inte lika spännande som man 

föreställt sig och “hjälterollen” saknas. Vilket kommentaren nedan är ett exempel på.    

  

Så. Jävla. Sämst. Vem vill gå med i försvaret efter man sett det där? Inget coolt får man göra, näe skit äre värt. 

(David K) 

 

 

Kommentaren ger uttryck för en besvikelse över den presenterade verklighet, förväntningarna 

på vad en utbildning eller arbete i Försvarsmakten innebär stämmer inte överens. Förståelsen 

för Försvarsmakten baseras på den konservativa diskursen, där hjälterollen är framträdande. 

Tolkningen gör gällande att personen känner en besvikelse i att myndigheten uppvisar en bild 

som utmanar den konservativa diskursen. Kommentaren innehåller felaktig meningsbyggnad 

och stavfel, personen uttrycker sig i talspråk. Den dröjande tonen som skapas i meningens 

inledning när punkt sätts mellan de tre första orden skapar en distans. Vilket i detta fall leder 

till att betoningen på respektive ord blir extra tydlig, personen försöker genom detta förstärka 

sitt budskap.  

 

I reklamfilmerna vill Försvarsmakten ta avstånd från en verklighet de anser vara baserad på 

felaktiga föreställningar. Verkligheten i Försvarsmakten är inte som en actionfilm. Dock är 

det i stor utsträckning den inledande delen av reklamfilmerna som diskuteras. Flera 

kommentarer handlar om vilka vapen som används och hur dataspel kan användas som en 

förberedelse inför en tjänst i Försvarsmakten. Kommentaren nedan är ett exempel på hur olika 

förkortningar används i diskussionerna. 

 

Anställda har AK5C som bas, och diverse andra vapen. GMU kör AK4B. (Eriksson88).   

 

Tolkningen görs att de som kommenterar använder dessa uttryck för att signalera att de har en 

viss kunskap om och är insatta i Försvarsmakten och dess verksamhet. Användandet av 

militära uttryck och förkortningar är baserade på individens förförståelse. Detta kan ses som 

ett medel för att vinna legitimitet och ge sig själv auktoritet inom ett område. Att lingvistisk 

uttrycka sig på ett visst sätt gör att maktrelationer produceras och reproduceras (Phillips & 
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Winther Jørgensen, 2000, s.76–77). Att diskutera olika vapen visar också att det är något man 

själv är intresserad av.  

 

Försvarsmakten uttrycker att de vill distansera sig till en viss föreställning om myndigheten. 

Försvarsmakten gör flera försök till att stoppa diskussioner som endast handlar om olika 

vapen som används och den actionfyllda inledningen till filmerna. Vissa kommentarer bidrar 

till känslan av att Försvarsmakten går i “försvarsställning”, vilket texten nedan är ett exempel 

på. 

 

Ta det för vad det är; en reklamfilm, riktad mot en målgrupp som till kanske 80-90% troligen inte ser 

skillnaden. ....Och hur vet du att det inte är en modifierat vapen med bättre funktioner, rekylhantering, lättare 

material, större ammunitionskapacitet, inbyggd laser/IR och avständsmätare, annan kaliber etc. etc? ...som råkar 

se ut som en G36, som egentligen bara är ett samlingsnamn till en rad olika modeller i G36-familjen. Så nog kan 

vi i "reklamfilmen" alltid kalla det för futuristic. :) (Försvarsmakten).  

 

Utifrån hur texten lingvistiskt är skriven görs tolkningen att myndigheten vill återta 

auktoriteten. Kommentaren har en hög grad av relationell modalitet, Försvarsmakten uttrycker 

det som att de förmedlar sanningen. Vilket de gör genom att använda olika förkortningar samt 

visa på att de har kunskap om vapnen som tidigare inte kommit fram i diskussionen. I sitt 

tilltal vänder de sig till en person, hur vet du vilket gör att kommentaren nästan känns som ett 

påhopp. För att stärka den egna auktoriteten skriver personen som svarar för myndighetens 

räkning vi, för att visa att myndigheten står bakom det som skrivs. Användandet av vi leder 

även till känslan att det är flera personer mot en, vilket skapar ett övertag gentemot en enskild 

individ. Kommentaren bidrar även till att ge energi till diskussionen istället för att flytta fokus 

ifrån den, vilket troligtvis hade varit en mer framgångsrik strategi. Vilket leder till att den 

konservativa diskursen med traditionella värden även fortsatt står i centrum.  

Även filmerna bidrar till att upprätthålla den konservativa diskursen såtillvida att de som 

porträtteras i princip uteslutande består av män, endast en kvinna syns. Den militära kontexten 

är traditionellt sett starkt förknippad med män, en föreställning som denna kampanj 

vidmakthåller. Det är bara mäns röster som talar. Under första delen av filmerna, den som 

presenterar en actionscen, är speakerröster en mörk manlig röst som talar engelska. Unden 

den andra delen av filmerna, den som enligt Försvarsmakten presenterar vekligheten, är det 

män som talar. Män förekommer i alla scener, såväl den inledande actionscenen såväl den 

avslutande scenen som visar rekryter under utbildning. Den enda kvinnan som är med i 

kampanjen syns i slutet av ena filmen, hon är då porträtterad bakifrån.  
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Avsaknaden av kvinnor framträder även i analysen av de kommentarer som skrivits om 

filmerna. Av de knappt 400 kommentarerna till filmerna går det att finna ett kvinnligt namn 

bland de som kommenterat. Många av kommentarerna är skrivna under smeknamn, som 

användare på Youtube bestämmer man själv under vilket namn man kommenterar. Ungefär 

hälften av kommentarerna är skrivna av avsändare med ett “manligt” namn, andra hälften är 

skrivna av personer med smeknamn som inte går att könsbestämma. Viktigt att komma ihåg 

är att de som kommenterar kan vara både män och kvinnor oavsett vilket smeknamn de 

väljer. Dock går det inte att bortse från de faktum att de som valt mellan ett kvinnligt 

och manligt namn, i princip uteslutande valt ett manligt. 

 

Bakom Försvarsmakten reklamkampanj finns en uttalad strategi. Stycket nedan är hämtat från 

Försvarsmaktens webbplats och beskriver syftet med kampanjen ”Välkommen till vår 

verklighet”.  

 

“Välkommen till vår verklighet. Rekryteringskampanj som är utformas för att få 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 arbete inom försvaret”. (Försvarsmakten, 

2011c). 

 

Försvarsmakten uttrycker att kampanjen ska nå en bred målgrupp, vilket leder till tolkningen 

att myndigheten vill nå människor med olika bakgrund. Implicit kan tolkningen göras att 

myndigheten upplever ett problem i att nå olika typer av människor, och har kanske tidigare 

upplevt att de som söker sig till Försvarsmakten är för lika. I sitt syfte uttrycker 

Försvarsmakten sig som att det finns en annan verklighet än den ”vanliga”. Vilket leder till 

tolkningen att det finns en stor skillnad mellan myndighetens verklighet och den ”vanliga” 

civila verkligheten. Detta kan få mottagaren att vidmakthålla tidigare föreställningar. 

Liknande den bild som presenteras under första delen av filmen, actionscenen myndigheten 

vill ta avstånd ifrån. En scen som är långt ifrån människors vardag, olik den egna 

verkligheten.  

 

5.1.2 “Många har många frågor” 

Syftet med kampanjen ”Många har många frågor” är att nå de som är ganska ointresserade av 

Försvaret och att framförallt nå fler kvinnor (Försvarsmakten, 2018). Detta behövs eftersom 

antalet frivilliga är för få för att täcka behovet. Försvarsmakten går också mot en ökad 

specialisering. Av de sökande når alla inte upp till de kvalifikationskrav som ställs. Med en 
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större rekryteringsbas ökar antalet kvalificerade ansökningar. För att locka kvinnor är det 

viktigt att visa upp Försvarsmakten som en inkluderande arbetsplats. 

Kampanjen genomfördes våren 2018. För att framförallt locka unga kvinnor att söka sig till 

Försvarsmakten vill man enligt myndigheten skapa en mer jämställd organisation och på så 

sätt få ett starkare försvar. Året efter kampanjen, 2019, betonar marknadsdirektören att arbetet 

att locka unga kvinnor är långsiktigt (Resumé, 2019). Svårigheten att rekrytera denna grupp 

beskrivs bero på att många kvinnor sätter upp barriärer mellan sig själva och Försvarsmakten 

och undrar om de passar in, om inte stämningen är väldigt grabbig och om de kommer att 

klara av det. 

I filmerna till kampanjen “Många har många frågor” är alla initialt negativa till informationen 

om att deras dotter, flickvän och kompis ska till Försvarsmakten och har många förutfattade 

meningar och rädslor kopplade till det som de lyfter fram. På slutet avslutar pojkvännen och 

kompisen sina frågor med ett eller? då deras förutfattade meningar inte verkar bli sanna. 

Flickvännen är glatt tillbaka och kompisen ligger i en våningssäng och skickar sms till sin 

väninna. Vanliga frågor besvaras via länken som visas på slutbilden i samtliga filmer.  

Att de anhörigas farhågor är felaktiga besvaras ordlöst men visuellt i filmerna. Symboliskt 

visas det både genom sms:et som visar att kompisen inte glömts bort och även i och med att 

pojkvännen ser sin flickvän komma hem igen. I filmen som visas ur pojkvännens perspektiv 

syns pojkvännen i långa filmsekvenser. I mötet med den kvinnliga rekryten medverkar 

kameravinkeln till att hon ses med hans ögon. När kompisen visas är det främst sms:et från 

den kvinnliga rekryten som står i centrum, med en närbild på mobilen. Kompisen visas 

kortare stund på bild och på längre avstånd, medan mamman inte syns i bild alls. Det 

medverkar till att identifikationen med pojkvännen blir störst av kvinnans anhöriga.  

Eftersom mamman endast förekommer med sin röst skapas ett större avstånd till henne. 

Mammans frågor bemöts inte heller i form av en symbolisk handling som visar att allt 

kommer gå väl. Mammans upprörda känslor, uppmaningar att få tala med någon och krav på 

att ansökan stoppas är exempel på expressiv modalitet. Rösten är skarp, aggressiv och 

krävande när hon vill stoppa ansökan. Känslouttrycken framstår genom röstläget som 

överdrivna, löjeväckande och pinsamma. Uttalandet att hennes dotter inte hör hemma i 

Försvarsmakten, och den possessiva termen “min Caroline” bidrar till att man ser henne som 

dominant. Den relationella modaliteten tyder på vana vid att få bestämma som förtydligas i att 
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hon vänder sig till Försvarsmakten direkt och inte till sin dotter. Hon behandlar därmed inte 

dottern som en fullvuxen person kompetent nog att fatta sina egna beslut. 

I “Välkommen till vår verklighet” såg den unge manlige rekryten allvarligt rakt in i kameran 

och uppmanade samtidigt betraktaren att söka till Försvarsmakten. Han företrädde på så sätt 

med auktoritet Försvarsmakten, som ett föredöme för nya kullar. De kvinnliga rekryterna 

uppmanar inte någon att söka till Försvarsmakten, de saknar repliker. Det skapas därför inte 

en direktkontakt mellan rekryten och mottagaren. Hennes auktoritet som företrädare för 

Försvarsmaktens utåt förstärks därför inte.   

Kvinnorna framställs som glada, de ler mycket både i fester, i vardagen och tillsamman med 

kollegor som är män. Närheten mellan civil och militärmiljö ökar jämfört med tidigare filmer 

där den civila miljön inte alls fanns med. Männen i “Välkommen till vår verklighet” är mer 

allvarliga, ler inte så ofta och syns inte med några kvinnliga kollegor. De finns där i egenskap 

av företrädare för Försvarsmakten och som Försvarsmaktens röst utåt. Kontrastverkan som i 

“Välkommen till vår verklighet” var mellan en actionvärld och det svenska försvaret fungerar 

i “Många har många frågor” som en kontrastverkan mellan hur bra kvinnorna mår och oron 

deras anhöriga känner. Man adresserar inte lika tydligt som i “Välkommen till vår verklighet” 

vilka föreställningar de kvinnliga rekryterna själva kan ha på Försvarsmakten. Det visas inte 

explicit scener på kränkande särbehandling, sexism och negativa attityder på kvinnor i en 

militär kontext, kontrasterande mot att detta inte är vår verklighet. Trots att dessa tankar kan 

vara en bidragande och viktig förklaring till varför så få kvinnor söker sig till Försvarsmakten. 

I filmerna osynliggörs egna problem myndigheten har kopplat till jämställdhet och 

likabehandling. Istället för att fokusera på att visa hur man blivit bättre på att lösa problem på 

myndigheten med kränkande attityder och nedvärderande kommentarer mot kvinnor 

behandlar filmerna en idyllisk arbetsplats med män och kvinnor sida vid sida i harmoni. Det 

enda problemet för kvinnor i Försvarsmakten är anhöriga som inte vill släppa iväg dem till 

deras roliga försvarsuppgifter.  

I detta fall medverkar retoriken i filmerna till en bild av allmänheten och kvinnorna som 

oinformerad och felunderrättad och i behov av upplysning och vägledning. Men samtidigt 

visar kommentarerna hur myndigheten står upp för likabehandling, visar att kraven på kvinnor 

och män är desamma oavsett kön och menar att en större bredd i rekryteringen skapar ett 

effektivare försvar. Försvarsmakten vill därmed visa vilka värderingar myndigheten har och 

vad som gäller om man vill arbeta där. Eftersom företrädarna ger en bild som är annorlunda 
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än de förutfattade meningar som ges uttryck för i kommentarerna skapas en debatt. Här märks 

hur gamla föreställningar om könsroller är en högst levande diskurs bland männen i 

kommentarerna. Denna diskurs möter en mer progressiv diskurs via Försvarsmaktens 

officiella svar och enstaka äldre försvarsanställda som vill främja inkludering och bredda 

rekryteringsbasen. De unga männen vill dock ogärna släppa sina föreställningar trots att de 

också motsägs av äldre män med egna positiva erfarenheter av kvinnliga kollegor i 

krigssituationer. 

När framställningar av kvinnor görs i filmerna kopplar kvinnors identitet mer till deras 

relationer än till en autonom roll, medan det för män är tvärtom. När kvinnorna skildras i 

“Många har många frågor” fortsätter de att sätta relationerna i centrum, något som 

traditionellt åligger kvinnor att göra. Här försäkras pojkvännen indirekt om att relationen inte 

kommer ta skada trots kvinnans fysiska bortavaro. Ytligt sätt kan man se det som att 

pojkvännen går in i en traditionell kvinnlig roll av att vara den som väntar på att partnern ska 

komma hem. Filmen kan därför framstå som progressiv då det ofta är kvinnor som får rollen 

att oroa sig. Men hade filmen valt att skildra kvinnorna mer gränsöverskridande hade de 

kunnat få anta en liknande huvudroll som männen tidigare gjort i Försvarsmaktens filmer och 

helt enkelt beskriva utmaningar de klarat av, vad de lärt sig och hur de har utvecklats utan att 

någon av deras privata relationers välmående ska stå överst på agendan. Kvinnorna hade då 

skildrats på ett icke-könsstereotypt sätt.  

I filmerna blir det den relationella istället för den autonoma positionen som ställs i centrum. 

Här kan det implicita budskapet bli att eftersom pojkvännen får behålla sin flickvän, 

kompisen sin kompis och mammans oro inte heller är berättigad så blir det ett klartecken för 

att kvinnor kan få släppas iväg av dess anhöriga till Försvarsmakten. Detta bidrar inte till en 

autonom bild av kvinnorna utan en försäkran om att relationerna kan prioriteras trots deras 

engagemang. Försvarsmakten visar att det är fullt möjligt att ha ett vanligt liv som anställd i 

Försvarsmakten och därmed är budskapet till de anhöriga att det inte finns några hinder för att 

“släppa iväg” kvinnorna. 

Eftersom rekryten är en kvinna hamnar pojkvännen i en anhörigs position i förhållande till 

henne. Men till skillnad från rekryteringsfilmerna tidigare med manliga rekryter finns han 

som anhörig med i filmen. Anhöriga i tidigare filmer och deras känslor och tankar har varit 

irrelevanta för budskapet i tidigare filmer där rekryterna varit män. Detta gör att anhöriga till 

män ses mindre viktiga att lyfta fram än anhöriga till kvinnor. Kvinnorna ses därmed mindre 
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autonoma än män och mindre som representanter för myndigheten som själva uppmanar de 

som ser filmerna att gå med i Försvarsmakten. 

Hade kvinnorna själva fått berätta sin historia hade de blivit mer subjekt istället för 

relationsobjekt ifrån de anhörigas perspektiv där den stora frågan i filmen varit att bevisa att 

de kommer leva upp till de relationella kraven. Utifrån filmerna “Många har många frågor” 

tycks ett engagemang i Försvarsmakten inte innebära några stora förändringar i kvinnornas 

liv, medan det för männen i “Välkommen till vår verklighet” tycks vara tvärtom. Ett liv i 

Försvarsmakten förutsätts där vara mycket annorlunda mot det civila. Det man skulle kunna 

förvänta sig i verkligheten är det motsatta förhållandet. Steget borde vara större för kvinnorna 

än för männen att komma till en arbetsplats där de utgör en minoritet och där arbetsplatsen 

präglas av manliga normer och värderingar.  

Frågan är om budskapet accepteras av de som konsumerar filmen. Eftersom kvinnorna inte 

finns med som konsumenter kan frågan utifrån deras perspektiv inte besvaras. Männen i 

kommentarerna har inte närmare berört hur stort steget kan vara för kvinnor att söka till 

Försvarsmakten. Filmens tema gick ju dessutom ut på att visa motsatsen, att inga problem 

förekommer. 

Bland kommentarerna reagerar flera på bristen på män i filmerna och många tror att syftet 

med filmerna är politiskt motiverat. 

 

 “Handlar det om effektivitet i strid, eller att ha en bra feministisk bild både inrikes och internationellt?” (Lars) 

 

Med citatet uttrycks satsen att den ena premissen utesluter den andra. Antingen vill man ha ett 

bra försvar eller vinna legitimitet. Filmer med mer tydlig koppling till olika yrkesprofiler 

efterfrågas också. 

 

 “Försvarsmaktens reklamer ger oftast en väldigt felaktig bild av hur det är att jobba där, ja. Filmerna om GMU 

är väl det enda vettiga man kan ta med sig”(Erik). 

 

Enstaka män visar att en bredare målgrupp och inkludering av kvinnor kan vara berättigat. Ett 

avståndstagande till gruppen allra mest hängivna görs genom ordvalet “stridspittarna” som 



   
 

34 
 

kopplar ihop strid med män mycket tydligt, men differentierar också gruppen män genom att 

inte själv koppla ihop sig med denna grupp. 

 

 “stridspittarna behöver inte charmas med reklam. De står på kö ändå”(Niklas).  

 

Effektivitet i strid återkommer i kommentarerna som viktigt för om man anses passa in i 

Försvarsmakten eller inte. Vilket också känns igen från styrdokument som viktigt. Begreppen 

jämlikhet, frihet och demokrati, som också nämns i styrdokumentet kopplas däremot inte ihop 

med den militära identiteten i kommentarerna. 

Något som återkommer flera gånger i kommentarerna är att män syns för lite. Känslor som 

skam, irritation, förvåning och ilska uttrycks över att männen inte syns mer i filmerna och 

avsaknaden av action irriterar. En person vill “se lite olika kön” i filmerna, och anser att 

majoriteten män exkluderas i reklamen. 

 

“Hade uppskattats att få se lite olika kön på era reklamfilmer. Ni vill inte diskriminera någon men i själva verket 

så exkluderar ni ju majoriteten av dem nuvarande anställda och framtida anställda. Männen! Blir väldigt 

överdrivet när ni bara har tjejer i era videos! Notis här är att jag absolut vill se flera tjejer i försvaret men framstå 

då jämställt även i era information och rekryteringsvideos med både killar och tjejer i centrum!” (Adam95) 

 

 

I den kritiska diskursanalysen är språket avgörande för hur vi ser på den sociala verkligheten 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.74–75). Det är därför intressant att se hur 

argumentationen byggs upp i svaret från myndigheten för att ge ett nytt perspektiv. Den egna 

auktoriteten förstärks av det vårdade språket som skiljer sig mycket från resten av gruppen. 

Detta skapar en viss distans mellan myndigheten och de andra.  

 

 “vi tycker dock fortsättningsvis att det är viktigt att inte enbart rikta rekryterande reklam till män, utan även till 

kvinnor. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade och vi ser stora vinster i att få en jämnare fördelning. Det är 

fortsatt så att de flesta som visar ett starkt intresse för militär grundutbildning är killar (75%), de söker ändå. Att 

enbart män skulle vara lämpade att arbeta inom Försvarsmakten är för oss orimligt”. (Försvarsmakten).  
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Orden enbart rikta rekryteringsreklam till män är här viktiga. Det antyder en förförståelse om 

hur det tidigare gått till och sätter in protesten i ett större sammanhang. I detta perspektiv blir 

reklamen med kvinnor i fokus ett komplement till en större kontext. Det som framförs är 

därför en medvetenhet om intertextualitet som man vill föra fram i diskussionen. Reklamen 

görs utifrån en större förståelse som utvecklats på myndigheten. Diskursen har förändrats från 

manlig hegemoni till en större mångfald. På så sätt blottläggs förekomsten av maktrelationer 

som tidigare tagits för givet och visas en vilja att inte reproducera den tidigare förgivettagna 

diskursen. I svaret modifieras kritiken bland kommentarerna genom att visa på ett större 

sammanhang och en förändrad bild av vad som är naturligt. Till skillnad från att börja 

exkludera män, som påståtts i kommentarerna, kan det i stället ses som att man nu börjar 

inkludera kvinnor. Eventuella förväntningar om att återgå till reklam riktad enbart mot män 

tar myndigheten starkt avstånd från genom förstärkningsordet orimligt. Avståndstagandet görs 

med kollegorna och hela myndigheten i ryggen för en förstärkt effekt “För oss orimligt”. 

Mycket av detta är underförstådda budskapet som genom den implicita karaktären medverkar 

till att göra konfrontationen mindre direkt.  

5.2 Diskursiv praktik 

I den diskursiva praktiken analyseras materialet utifrån hur den språkliga och visuella 

framställningen konsumeras och produceras (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.73–75). 

Genom att analysera materialets interdiskursivitet och intertextualitet ökar förståelse för vilka 

diskurser som ligger till grund för olika framställningar. 

5.2.1 Interdiskursivitet och intertextualitet 

Länge behövde Försvarsmakten inte anpassa marknadsföringen till en marknad. Genom den 

allmänna värnplikten försågs man hela tiden med nya människor som fick veta vilka krav som 

ställdes när de kom till Försvarsmakten. Värnplikten grundade sig inte på frivillighet så för 

rekryterna fanns inte så mycket annat att göra än att anpassa sig. I och med att värnplikten 

lades vilande 2010 förändrades villkoren. Försvarsmakten behövde locka till sig personal. För 

det behövdes en trovärdig marknadsföring. Därför behövdes det som kommunicerades utåt 

vara tydligt, enkelt och lättförståeligt samt överensstämma med den gemensamma identiteten.    

Värdeorden som ska efterlevas i Försvarsmakten är öppenhet, resultat, ansvar och duglighet 

liksom frihet, demokrati och jämlikhet, vilka bidrar till skapande av den gemensamma 

identiteten (Försvarsmakten, 2017, s.5). Men att efterleva värden som frihet, demokrati och 

jämlikhet kan vara utmanande för professionen. Detta då myndigheten kännetecknas av att 
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den individuella friheten är beskuren, man ska lyda order och mycket finns kvar att göra för 

att uppnå jämställdhet. Men orden överensstämmer med bilden av det svenska samhället och 

Försvarsmakten vill spegla och förvalta de värderingar och principer som gäller i samhället i 

övrigt (Försvarsmakten, 2017, s.19). Man menar att för att det ska fungera åvilar det 

professionens medlemmar att vara bärare av dessa värderingar och av medborgarnas 

förtroende.   

I “Välkommen till vår verklighet” står öppenhet, resultat, ansvar och duglighet mer i centrum 

än demokrati och jämlikhet. Detta stämmer överens med Försvarsmaktens egna ord om att 

arbetsplatsen ställer högre krav på de anställda än de flesta andra arbetsplatser gör och att man 

som anställd får vara beredd på att göra uppoffringar (Försvarsmakten, 2017, s. 27). Vilket 

visar på att det finns en intertextualitet i materialet, Försvarsmaktens styrdokument 

återspeglas i myndighetens reklam. Man betonar också att uppdragen kan innebära risk både 

för den egna hälsan och livet, vilket gör att ett gott självförtroende behövs, liksom 

medarbetare som är skickliga, disciplinerade och modiga.  

 I “Många har många frågor” är det inte kvinnorna skicklighet, disciplin eller mod som 

skildras. Inte heller nämns eller antyds att uppdragen de åtar sig kan innebära risk för både 

deras egen hälsa och liv. Istället visas vanliga kvinnor som träffar sina manliga kollegor ute i 

naturen, de vandrar, åker båt och gör olika saker tillsammans, sedan åker de kvinnliga 

rekryterna hem till familjen. Allt utstrålar harmoni och trivsel. I tidigare filmer har 

verkligheten på Försvarsmakten kontrasterats som annorlunda jämfört med den civila och 

olikheten har förstärkts genom actionsekvenser och dramatisk musik. Detta gör att 

anpassningarna till filmernas olika målgrupper skickar helt olika budskap om vem avsändaren 

egentligen är. Dessa budskap är motstridiga, men är gjorda för att anpassa sig till det man tror 

går hem i respektive målgrupp.  

Vissa av Försvarsmaktens värdeord kopplar till en konservativ diskurs som stämmer med 

gamla invanda förväntningar om dugliga personer som åstadkommer resultat. I jämförelsen 

mellan de två kampanjerna kan man se tydliga drag av interdiskursivitet.  Den traditionella 

militära diskurser utmanas av andra diskurser som kommer till uttryck i materialet, däribland 

genusdiskursen och marknadsdiskursen. Detta visar sig i att kvinnor getts en mer 

framträdande roll i den andra kampanjen jämfört med den första. Vilket kan förklaras av att 

både genusdiskursen och marknadsdiskursen utmanar den konservativa diskursen som finns 

inom diskursordningen. Genusdiskursen framträder genom att myndigheten rekryterar 

kvinnor i syfte att skapa en mer jämställd Försvarsmakt, därför att det inom myndigheten 
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finns ett behov att specifikt kvinnor.  Även marknadsdiskursen kommer till uttryck i 

exempelvis rekryteringen av kvinnor, men där finns andra bakomliggande syften. Exempelvis 

behöver Försvarsmakten skapa ett attraktivt varumärke, där inkluderingen av kvinnor är en 

del. Det allt ökande behovet av personal är en annan förklaring.  Även detta bidrar till olika 

diskurser om vad Försvarsmakten är. Vilket gör avsändarens identitet otydlig och märks när 

olika rekryteringsfilmer jämförs med varandra. När flera diskurser framträder inom en 

diskursordning kan det ses som ett tecken på en hög interdiskursivitet, vilket indikerar en 

förändring. 

5.2.2 Tolkningskontexten 

Materialet måste analyseras utifrån vilket syfte det har producerats i. De ingående filmerna är 

reklamfilmer, som producerats och distribuerats i syfte att rekrytera personal till 

Försvarsmakten. Den första kampanjen ”Välkommen till vår verklighet” syftar till att nå en 

bred målgrupp. Vilket leder till tolkningen att kampanjen riktar sig till både män och kvinnor. 

Men utifrån sättet filmerna presenteras på och tilltalet, där i princip uteslutande män 

porträtteras såväl visuellt som språkligt, är antagande istället att gruppen ungdomar inte har 

differentierats med avseende på kön. Istället har Försvarsmakten enbart utgått från gruppen 

unga män i utformandet. Och med ”bred” syftas här istället på att myndigheten vill nå till en 

bredare grupp av män än vad man gjort tidigare. Något som skulle kunna förklaras av den 

avskaffade värnplikten, där myndigheten genom plikten fick olika typer av människor till sig. 

När värnplikten lades vilande blev myndigheten mer beroende av att människor själva sökte 

sig dit, vilket kan ha lett till att en viss typ av människor sökt sig till Försvarsmakten i större 

utsträckning än andra människor.  

Den diskurs som förmedlas till mottagaren har i stor omfattning präglats av den konservativa 

diskursen, framförallt när det handlar om hur den manliga normer fortfarande präglar 

framställningen i reklamen. Dock har den traditionella diskursen utmanats, genom att 

myndigheten har försökt visa på att verkligheten i Försvarsmakten inte ser ut som många 

föreställer sig.    

Den konservativa diskursen med mannen som norm märks även i hur filmerna kommenteras. 

Frånvaron av diskussionen gällande porträttering av män och kvinnor blir tydlig. Ingen 

kommenterar att kvinnor i princip helt saknas i filmerna. Vilket leder till tolkningen att det 

finns ett förgivettagande hos de som kommenterar att män utgör normen i den militära 

kontexten. En förståelse som baseras på dels hur den militära kontexten framställs i samhället 
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generellt dels den personliga erfarenheten, vilket leder till att människor kopplar ihop män 

men inte kvinnor med Försvarsmakten. Den totala avsaknaden av diskussion om kvinnors i 

myndigheten leder till att den konservativa diskursen inte utmanas utan istället vidmakthålls.   

 

Västerländskt tänkande är präglat av en syn på könen som varandras motsatser, där manlighet 

förknippas med självständighet, förnuftighet, handlingskraftighet, och värderas högre än 

kvinnlighet som förknippas med beroende, passivitet, känslosamhet (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000, s. 93). I filmerna skildras kvinnorna inte som känslosamma, beroende eller 

passiva. Trots detta förknippas filmerna mer med känslosamhet och beroende än tidigare 

filmer då de anhörigas oro blir huvudfokus istället för vilka uppgifter som väntar kvinnorna i 

Försvarsmakten. Betoningen på kvinnors civila liv skapar en inramning där det tas för givet 

att omgivningen reagerar negativt på deras val och vill se så små förändringar i sina egna liv 

som möjligt. Omgivningen behöver därför lugnas, eftersom de påverkar kvinnorna så mycket. 

Omgivningens påverkan på de manliga rekryterna är inget som tas upp i “Välkommen till vår 

verklighet. De framstår därför som mer oberoende av sin civila omgivning. 

Genusidentitet och genusrelationer är något som pågående konstrueras och rekonstrueras på 

olika och ibland motsägelsefulla sätt (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 93). 

Dominerande genusdiskurser i samhället upprätthåller de ojämna maktrelationerna mellan 

kvinnor och män genom att vissa aktiviteter, möjligheter och ideal, vissa positioner ses som 

normala för det ena eller andra könet. Detta visas om och om igen i filmer, texter och tal. 

5.3 Social praktik 

I den sociala praktiken analyseras den diskursiva praktiken i förhållande till diskursordningen 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.75). Detta för att skapa en förståelse för vilka 

kulturella och sociala aspekter som bidrar till en viss diskurs. Samt hur dessa kan förstås 

utifrån ett sociologiskt perspektiv.  

Fairclough lyfter fram att med resurser och makt ökar möjligheten att få tolkningsföreträde så 

att det egna synsättet på verkligheten sprider sig till fler grupper för att till slut bli till en 

“sanning” om hur verkligheten ser ut (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.79–80). Frågan 

är därför vilka diskurser som påverkat filmproduktionen och vilka diskurser som synliggörs i 

diskussionen.  

Diskursen som påverkat produktionen av filmerna har förändrats inom militären, från en mer 

konservativ till en mer progressiv diskurs. Den progressivare diskursen har påverkats av att 
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tillfredsställa marknaden och vinna legitimitet i samhället. Samhällets värderingar har då 

blivit viktigare att föra in i den egna verksamhetens styrdokument och sedan kommunicera 

utåt. Att inkludera kvinnor har blivit viktigare utifrån den progressiva diskursen. Skillnaden 

märks mellan filmerna. De diskurser som synliggörs i kommentarerna är i huvudsak utifrån en 

konservativ diskurs där kvinnor inte räknas med. Det tas där för givet att män bidrar mer till 

Försvarsmakten än kvinnor. Detta ifrågasätts av Försvarsmaktens avsändare och människor 

med egenerfarenhet av myndigheten vilket leder till debatt. Debatten handlar mest om kvinnor 

och mäns könsegenskaper och om kvinnor kan nå upp till mäns nivå eller inte. Debatten 

skulle antagligen inte startat om filmerna inte provocera. 

Trots att marknadsföringen tycks utmana normer underlättar inte marknadsföringen kritik 

inom den egna organisationen då problemen förflyttas utanför den egna organisationen. Om 

reklamens huvudsyfte är att väcka intresse, skapa nyfikenhet, förväntan eller ställa invanda 

föreställningar på ända är det intressant om en debatt om filmerna kan leda till förändrat 

beteende. Mycket beror det förmodligen på hur debatten förs och av vem den förs. På 

Youtube finns inte kvinnorna med i debatten och påverkar därför inte vad som sägs. De kan 

dock läsa kommentarerna. Frågan är då om de påverkas mest av budskapet i kommentarerna 

eller i filmerna. Samtidigt kan diskussionerna leda till en förändrad bild av behovet av kvinnor 

och män i Försvarsmakten, men då behöver olika åsikter kunna få plats i diskussionen. 

Huruvida en förändring sker i synen på genus har i den militära kontexten också med att göra 

huruvida signalerna från ledningen om jämställdhet och likabehandling efterlevs eller inte 

längre ned i organisationen. Ökar jämställdheten och förbättras ryktet kan det leda till att fler 

kvinnor vill komma till Försvarsmakten. 

5.3.1 Förändrad diskurs visas inte i kommentarerna 

Könsidentiteten för de kvinnliga rekryterna framställs som oproblematisk i filmerna, men inte 

i kommentarerna om dem. Intrycket i filmerna blir att ingen ojämställdhet förekommer inom 

myndigheten utan bara är förlegade gamla föreställningar, medan intrycket av kommentarerna 

motsäger den bilden. Detta kan tyda på att två diskurser tävlar mot varandra om 

tolkningsföreträde inom Försvarsmakten, en mer konservativ och en progressivare diskurs. 

Men trots en ökad medvetenhet om genus i Försvarsmakten och om vikten av jämställdhet 

finns vissa tecken på en otydlighet i Försvarsmakten om hur man menar med att jämställdhet 

rent konkret förbättrar verksamheten. Effektivitet i strid återkommer i kommentarerna som 

viktigt för om man anses passa i Försvarsmakten eller inte. Detta framhålls också som en 
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viktig uppgift för professionen enligt styrdokumenten. Flera i kommentarerna frågar på vilket 

sätt effektiviteten i strid blir bättre med fler kvinnor, men detta bemöts av Försvarsmakten 

relativt vagt. 

Viktigt för professionen anses också jämlikhet, frihet och demokrati vara. Dessa värden ska 

enligt styrdokumentet försvaras, men någon koppling mellan uppgiften och dessa begrepp 

görs inte i kommentarerna. Detta kan tyda på att begreppen inte har implementerats på samma 

sätt som traditionella värden som effektivitet i strid. 

Identiteten hos de som kommenterar på Youtube kopplar till en traditionell bild av 

Försvarsmakten. Detta innebär att de som kommenterar där inte verkar ha anammat 

förändringar av diskursen som initierats från ledningen och påverkat vilka etiska riktlinjer och 

värdeord som ska koppla till den militära identiteten. 

En viss förändring i diskursen kan dock märkas via de som är äldre militärer med erfarenhet 

av strid tillsammans med kvinnor. Utifrån deras erfarenhet har de en mer inkluderande och 

uppskattande inställning till kvinnor i Försvarsmakten. Förståelsen av vad en soldatidentitet i 

praktiken innebär har också förändrats och betoningen av god fysik blir hos den gruppen bara 

en av många viktiga parametrar. 

Verklighetsbilden utgår på Försvarsmakten mer från hur man vill att det ska vara än hur det 

är. Detta kan försvåra möjligheten att lyfta problem. Att problemen med att rekrytera kvinnor 

skulle bero på bristande efterlevnad av etiska riktlinjer på myndigheten nämns inte. Budskapet 

i filmerna är att problemet med att rekrytera kvinnor ligger i samhället, hos kvinnornas 

anhöriga och de själva. Sanningen om hur verkligheten ser ut antas finnas hos 

Försvarsmakten. Därför uppmanas betraktaren att gå till webbplatsen för att ta reda på fakta. 

Implicit är det där man får korrekt information, inte via sina anhöriga. Trots att man uttrycker 

det i en reklamfilm vill man ge sken av att vara objektiv. 

Som statlig myndighet kan mottagaren lättare köpa objektivitets- och sanningsanspråken och 

se filmen mer som en informationsfilm om hur verkligheten är, än en reklamfilm om hur en 

verklighet skulle kunna vara. Att filmerna ska presentera sanningen är en förväntan som 

återkommer i många kommentarer. Detta kan tyda på att många inte vill se filmerna som 

reklamfilmer utan förväntar sig en mer objektiv hållning från myndigheten som ska göra valet 

lättare för den som söker sig till myndigheten att förstå vad som krävs och vad man gör.  
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De högt ställda kraven i tidigare filmer jämfört med perspektivet att alla sedan välkomnas 

utan att några önskvärda kvalifikationer nämns förvirrar mottagaren som försöker tolka vad 

som gäller. Är kraven olika för män och kvinnor eller är det samma krav men ett behov av att 

skapa en bättre bild av Försvarsmakten? Så länge som information läcker ut om negativ 

särbehandling samtidigt som man vill ligga i framkant med jämställdheten kommer 

Försvarsmakten ha problem med sin trovärdighet. 

Filmerna riktade mot kvinnorna behandlas i kommentarerna som särskilda och specifika och 

inte allmängiltiga. I kommentarerna ser sig männen som helt marginaliserade när kvinnorna 

hamnar i fokus medan en motsvarande reaktion inte märks av några kvinnors kommentarer 

om tidigare filmer. I “Välkommen till vår verklighet” finns i stort sett endast män med. Trots 

detta saknas en medvetenhet om att de andra filmerna också gjorts från ett visst perspektiv. 

De ses mer som allmängiltiga trots att det inte behöver betyda att kvinnorna i praktiken är 

medräknade. Detta tyder på en könsblindhet i kommentarerna och en bild av mannen som 

representant för det allmängiltiga medan kvinnan inte är det. Detta stämmer med Hirdmans 

(1988) analys av genuskontraktet med mannen som norm och kvinnan som avvikare.  

För att få flera kvinnor till Försvarsmakten skulle det vara möjligt att i rekryteringsmaterialet 

öppet visa på förbättringar och konkreta åtgärder som vidtagits för en bättre arbetsmiljö. Detta 

särskilt eftersom förbättringar särskilt bland kvinnliga anställda starkt efterfrågats så sent som 

året innan kampanjen lanserades, då de anställda gick ut i METOO-uppropet ”Givakt och bit 

ihop”. Då hade man erkänt att man tagit till sig problem och därför gått in för förändringar på 

ett öppet sätt. Men problemen osynliggörs istället. Varken uppenbara problem som länge lyfts 

fram eller dess kopplingar till makt och föreställningar om kön verkar därför erkännas som en 

del av en känd verklighet att jobba med. Det medverkar till att osynliggöra var problem och 

möjlighet till förändring finns. Istället för att öppet visa hur förbättringar åstadkommits på 

myndigheten för att därigenom locka fler kvinnor till Försvarsmakten i rekryteringsfilmerna 

väljer Försvarsmakten att vifta bort “föreställningar” som finns hos en grupp som betraktas 

som oinformerade. Problemet finns hos dem och inte hos Försvarsmakten.  

5.4. Sammanfattning  

Sammanfattningen utgår från de tre nivåerna i den kritiska diskursanalysen. Uppsatsen 

frågeställningar är som tidigare nämnt; hur framställs kvinnor och män i Försvarsmaktens 

reklamkampanjer “Välkommen till vår verklighet” och “Många har många frågor”, vilka 

diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i Försvarsmaktens reklamkampanjer samt 
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vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i kommentarerna till 

Försvarsmaktens reklamkampanjer.  

5.4.1 Sammanfattning språkligt och visuellt  

Den innersta delen i Faircloughs tredimensionella modell visar mönster och teman i 

reklamfilmerna liksom i de tillhörande kommentarerna (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, 

s.72–74). I “Många har många frågor” märks att myndigheten osynliggör problem kopplade 

till jämställdhet. Istället visas en idyllisk arbetsplats med män och kvinnor upp. Problemet 

förflyttas till någon annan. Denna andra finns ute i samhället och inte i Försvarsmakten. I 

“Välkommen till vår verklighet” diskuteras inte avsaknaden av kvinnor i Försvarsmaktens 

filmer överhuvudtaget. Det framstår som helt normalt att kvinnor inte finns med.  

Detta visar på en maktdimension då upprördheten är stor när kvinnorna står i fokus i “Många 

har många frågor” trots att männen i dessa filmer har en mer framträdande roll än kvinnorna i 

den andra kampanjen. Trots att “Många har många frågor” har en jämnare könsbalans och 

större utrymme för män än utrymmet är för kvinnor i “Välkommen till vår verklighet” 

omnämndes inte “Välkommen till vår verklighet” som särskilt inriktad mot unga män medan 

däremot “Många har många frågor” anses särskilt inriktade mot unga kvinnor. Det kan vara 

ett tecken på att när bara män visas utgör det något självklart som inte behöver nämnas, men 

när kvinnor står i fokus sker något ovanligt som behöver artikuleras. “Välkommen till vår 

verklighet” framställdes av Försvarsmakten som allmängiltiga trots att ingen kvinna hade 

någon replik eller ens fick synas glimta förbi framifrån. 

I “Många har många frågor” tycks ett engagemang i Försvarsmakten inte innebära några stora 

förändringar i kvinnornas liv, medan det för männen i “Välkommen till vår verklighet” tycks 

vara tvärtom. Något som kan tyckas märkligt med tanke på hur många barriärer en kvinna 

jämfört med en man behöver övervinna i den manliga kontexten genom att vara i minoritet, 

inte passa in i normen och behöva bevisa sin duglighet. Någon koppling till den verkligheten 

görs inte i Försvarsmaktens filmer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att framställningen av kvinnor och män i då båda 

reklamkampanjerna skiljer sig åt. I ”Välkommen till vår verklighet” porträtteras i princip 

uteslutande män, i de ingående reklamfilmerna finns en kvinna med i den ena filmen, hon 

syns snett bakifrån. Män är de som framställs såväl visuellt som språkligt. Till skillnad från 

kampanjen ”Många har många frågor” där kvinnor är de som står i fokus, i synnerhet visuellt. 
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Fokus för språklig framställning är både kvinnor och män, men då i egenskap av anhörig till 

kvinnor som ska genomgå militär utbildning. Kvinnorna själva hörs inte i reklamen.   

5.4.2 Sammanfattning diskursiv praktik 

I den mellersta delen av modellen finns den diskursiva praktiken. Den beskriver hur olika 

föreställningar påverkar produktion och konsumtion av text och bild (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000, s.72–74). Beroende på förförståelsen i gruppen tolkas filmerna olika. 

Eftersom vår grupp inte hade några kvinnliga avsändare kan vi inte säga något om hur de 

skulle tolkat filmerna.  

Den främsta avsikten med “Välkommen till vår verklighet” tycks ha varit att bredda 

målgruppen. Om man lyckats med det eller inte kan inte besvaras i denna studie. Däremot kan 

man märka svårigheterna med att nå en bredare målgrupp utifrån vilka som kommenterade 

filmerna. Intrycket var inte att målgruppen där var bred, snarare smal. Den främsta avsikten 

med “Många har många frågor” tycks ha varit att förbättra bilden av Försvarsmakten i 

samhället. Detta verkar utifrån det implicita budskapet i filmerna som viktigare än att öka 

andelen kvinnor i Försvarsmakten. Detta eftersom en alltför “tvättad” bild av verkligheten de 

kommer att möta kan leda till många avhopp som i sig kan motverka att andelen kvinnor 

verkligen ökar. Arbetet har också hittills gått väldigt trögt trotts sedan lång tid högt uppställda 

mål. Något i strategin eller på myndigheten verkar därför inte fungera. 

Föreställningen att rätt bild ska visas upp för rätt målgrupp skulle kunna leda till att 

verkligheten anpassas så mycket till respektive målgrupp att om man ser två olika filmer från 

Försvarsmakten skulle man kunna tro att det inte var samma avsändare. Att måla upp “rätt 

bild” gynnar förmodligen myndighetens anseende bäst, medan en sann bild skulle kunna leda 

till färre avhopp och bespara de som söker onödigt besvär. På så sätt skulle en förändrad 

framställning baserad på mer öppenhet kunna påverka den sociala praktiken 

För att man ska kunna bli medveten om vilka orättvisa maktstrukturer som finns både i det 

omgivande samhället och inom organisationen behöver materialet studeras utifrån sitt 

sammanhang (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.7). För Försvarsmakten är kvinnors sena 

tillträde till alla positioner inom myndigheten av relevans för tolkningen av materialet. Det 

gäller även den sneda könsfördelningen och den därmed uppkomna homosociala miljöns 

effekter på avvikande grupper, liksom dominerande föreställningar om vad som är normalt 

och avvikande kopplat till förväntat beteende utifrån kön.  
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Föreställningarna påverkar sammantaget maktstrukturen. Den ojämna maktbalansen mellan 

kvinnor och män har en historisk förklaring i hela samhället, men Försvarsmakten har en 

längre historia än flera andra myndigheter av att präglas av manlig dominans. Den 

konservativa diskursen med mannen som norm märks även i hur filmerna kommenterats.  

5.4.3 Sammanfattning social praktik 

I den tredje delen finns den sociala praxisen, där förändringar som förflyttat positionerna 

mellan olika grupper kan märkas. Speciellt intressant att titta på här är om den dominerande 

diskursen (föreställningen) hotats. Det kan då vara tecken på förändringar i större 

samhällsprocesser (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.91). Inom en och samma diskurs 

kan flera diskurser finnas. Därför kan den diskursordning man studerar antingen reproducera 

den större diskursordningen eller medverka till dess förändring. I studien har det varit relevant 

att fråga sig vilka samhällsprocesser som kan ha medverkat till förändringar inom 

Försvarsmakten. Processer som till kan ha bidragit till en förändring i hur man valt att 

presentera kvinnor och män i reklamfilmerna. 

I analysen av den diskursiva praktiken har det identifierats två militära diskurser, en 

konservativ- och en mer progressiv diskurs som utformats utifrån den svenska nationella 

identitetens förändring. Den äldre diskursen har präglats mycket av en enkönad miljö och att 

kvinnor inte haft tillträde till många av befattningarna. Det har bidragit till att cementera det 

kulturellt och socialt konstruerade könet inom Försvarsmakten som brukar benämnas genus 

(Hirdman, 1988). Genusbegreppet möjliggör med hjälp av genuskontraktet en djupare 

förståelse av hur maskulinitet och femininitet skapas. Genom att genus betonar den sociala 

konstruktionen av kön särskiljs den från det biologiska könet. Liksom i övriga samhället har 

Försvarsmakten länge präglats av en uppdelning i hur kvinnligt och manligt definieras. I 

Försvarsmakten har särskilt de manligt definierade egenskaperna efterfrågats. Könen har i 

mångt och mycket följt de regler som enligt Hirdman (1988) är utmärkande för 

genuskontraktet. Könen har separerats, fått olika uppgifter, och en hierarki har skapats där 

männen varit norm och kvinnor avvikare från normen. Kvinnor som anslutit till 

Försvarsmakten har därmed fått anpassa sig till den manliga normen.  

 

En mer progressiv diskurs har införlivat värderingar från den nationella diskursen för att 

skapa en större folkförankring. Den nationella diskursens ord om frihet, demokrati och 

jämlikhet, har förts över på den militära diskusen, vilket stärkt Försvarsmaktens legitimitet i 

samhället. Sverige har setts som ett jämställt land, och i nationsskapandet jämfört sig själv 
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med många andra. Ett jämställt land bör också kunna uppvisa ett jämställt Försvar. I detta kan 

kvinnorna som införlivas i Försvarsmakten bli reklampelare för en Försvarsmakt integrerad i 

det svenska samhället och Försvarsmakten kan därigenom öka sin legitimitet. Detta kan vara 

drivkrafter för att sätta kvinnor i fokus i filmerna. 

 

Men för att verklig trovärdighet ska uppstå behöver det inre överensstämma med det yttre. Att 

internt leva upp till frihet, demokrati och jämlikhet kan vara utmanande för professionen som 

formats av andra ideal. En soldat har inte mycket frihet, Försvarsmakten är präglad av 

ordergivning och myndigheten har länge uttryckt att man vill ha de bäst lämpade till sin 

verksamhet, som uppfyller de högt ställda kraven i rekryteringen. Den praktiska verkligheten 

och de nya värdeorden kopplar därför inte automatiskt till praktisk handling. För att den nya 

diskursen inte ska bli löskopplad från övrig kärnverksamhet behöver personalen på djupet 

förstå vad värdeorden betyder för den militära professionen och kärnverksamheten. Trots att 

Försvarsmakten via sina kommentarer uttryckt ett stöd för kvinnor inom myndigheten har 

talet om på vilket sätt kvinnor skulle bidra till mer effektivitet blivit ganska luddigt besvarade. 

Trovärdiga svar som bidrar till att se olika kompetenser inbegriper också en djupare och 

bredare förståelse av vad som sammantaget skapar ett bra Försvar. Att kunna bära någon på 

ryggen är inte hela verkligheten. I kommentarerna möts den konservativa och den mer 

progressiva diskursen tillsammans med den nationella diskursen som lyfts fram för att 

marknadsföra Försvarsmakten. Att så många diskurstyper upptäckts i materialet kan tyda på 

en hög grad av interdiskursivitet vilket Fairclough menar är ett tecken på hög 

förändringspotential (Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 73). Det kan därför innebära 

förändrade maktpositioner och förändrade ideal som bidrar till en förändring i praktiken. 

 

Men det som uttrycks i kommentarerna på Youtube bidrar snarast till att avskräcka kvinnor 

från att söka till Försvarsmakten då attityden till kvinnor där uttrycks så pass negativt. 

Filmerna i sig kan dock skapa nyfikenhet och en mer positiv bild av Försvarsmakten rent 

generellt. Samtidigt som kommentarerna kunnat verka avskräckande för kvinnorna kan 

diskussion påverkat föreställningarna om kvinnor i Försvarsmakten då argumenten om att 

kvinnor inte behövs där inte stått helt oemotsagda.  

   

Att filmerna skapats ett år efter METOO-uppropet och att Försvarsmakten varit en av de 

myndigheter som kritiserats för bristande jämställdhet och kränkande särbehandling året 

innan osynliggörs i kampanjen. Att uppropet kan ha ökat motivationen från Försvarsmakten 
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att visa upp en alternativ bild och på så sätt återskapa förtroendet särskilt hos kvinnor lyfts 

inte fram. All form av förändring med en ökad andel kvinnor tycks ha skett av sig själv, 

genom en plötslig insikt. En öppen attityd om de egna problemen har inte varit sättet 

Försvarsmakten valt att bemöta det bristande förtroendet från kvinnor på. Istället har man valt 

att dölja en rad faktorer som inte bara i den svenska Försvarsmakten utan också i flera 

internationella militära diskurser drivit på en förändring av hur mycket kvinnor tillåtits synas i 

rekryteringsreklam.  

 

Drivkraften till förändringarna inom den svenska Försvarsmakten har framförallt 

kommunicerat viljan till mångfald och inkludering. Försvarsmaktens behov av kvinnor för att 

legitimera sig bättre i det svenska samhället, framstå som ett föredöme internationellt genom 

att svara på högt ställda förväntningar utifrån bilden av den nationella identiteten och behovet 

av fler kvalificerade sökande har inte lyfts fram. Istället för att Försvarsmakten verkligen 

behöver kvinnorna, uttrycks implicit att Försvarsmakten tror på kvinnorna och står bakom 

dem. Det som visas fram är hur bra Försvarsmakten behandlar kvinnorna, inte hur kvinnorna 

är ett stöd för Försvarsmakten. Filmerna bidrar inte till att öka förståelsen av vad 

Försvarsmakten i praktiken gjort för att förbättra arbetsmiljön. Bristen på kvinnor i 

Försvarsmakten tycks endast bero på förutfattade gamla föreställningar i samhället och inte på 

fakta. De som kritiserar myndigheten eller ifrågasätter om miljön är positiv har bara fel 

uppfattning. Rekryteringsfilmerna önskas av flera spegla verkligheten, något många inte 

tycker att de gör. Att lockas in i en verksamhet som inte utger sig för vad den är kan skapa 

besvikelse. Om trakasserier förekommer men inte allmänt erkänns som en del av verkligheten 

inom myndigheten kan det leda till att problemen bagatelliseras och individualiseras samt att 

skulden läggs på den som utsätts istället för den som kränker. 

6. Avslutande diskussion  

I den avslutande diskussionen sätts studiens resultat i relation till uppsatsen syfte och 

frågeställning samt den teori och forskning som presenterats i tidigare kapitel. Redovisningen 

kommer utgå från studiens tre forskningsfrågor; Hur framställs kvinnor och män i 

Försvarsmaktens reklamkampanjer “Välkommen till vår verklighet” och “Många har många 

frågor, Vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i Försvarsmaktens 

reklamkampanjer? Vilka diskurser om kvinnor och män kommer till uttryck i kommentarerna 

till Försvarsmaktens reklamkampanjer. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vilka 
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faktorer som påverkar samt påverkas av en viss framställning. Även studiens metodval och 

vilken påverkan detta haft på resultaten diskuteras. Att sätta studiens resultat i förhållande till 

andra parametrar har till syfte att binda samman uppsatsens tidigare kapitel och skapa en ökad 

tydlighet. 

6.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 

6.1.1 Framställningen 

Framställningen av kvinnor och män i kampanjerna “Välkommen till vår verklighet” 

respektive “Många har många frågor” handlar dels om den kvantitativa förekomsten av 

kvinnor och män i de båda kampanjerna men också om vilka roller de får och i vilka miljöer 

de syns. Även i vilken grad de skildras som privatpersoner och civila har betydelse för att se 

om könsroller upprätthålls eller utmanas i kampanjerna. I “Välkommen till vår verklighet” 

dominerar de manliga rekryterna i förhållande till de kvinnliga medan det motsatta 

förhållandet syns i “Många har många frågor”. I “Välkommen till vår verklighet” intar de en 

roll som militär och visas uteslutande i uniform och i en militär kontext. De kvinnliga 

rekryterna visas både som civila och i uniform. De manliga rekryterna uppmanar betraktaren 

att söka till Försvarsmakten medan de kvinnliga rekryterna inte har några egna repliker. Den 

manliga rekryternas anhöriga finns inte med i filmerna, medan de kvinnliga rekryternas 

anhöriga spelar huvudrollen. De manliga rekryterna framställs som representanter för 

Försvarsmakten. De kvinnliga rekryterna framställs som lyckade exempel på bra inkludering 

av Försvarsvarsmakten. I bild visas hur de manliga rekryterna kan vara av betydelse i 

samhället. De kvinnliga rekryternas betydelse i samhället lyfts inte fram, däremot lyfts deras 

privata betydelse för deras anhöriga fram. 

6.1.2 Diskurser i relation till filmerna 

Diskurser handlar om föreställningar och dessa påverkar hur vi tänker kring olika företeelser. 

Detta kan inkludera hur vi tänker kring män och kvinnor och påverka vad som anses naturligt 

och inte, liksom önskvärt eller inte önskvärt beteende. För att belysa vilka diskurser om 

kvinnor och män som kommer till uttryck i kampanjerna har det varit viktigt att studera 

huruvida framställningen befäster eller bryter mot invanda könsroller. Det som framkommit i 

studien är att Försvarsmakten explicit velat bryta mot gamla normer och skapa debatt. Att den 

lyckats skapa debatt kan konstateras. Men implicit går det dock att se hur könsroller inte bara 

utmanas utan också vidmakthålls i filmerna.  

Framställningen i de båda kampanjerna försöker utmana och visa att felaktiga föreställningar 

om myndigheten inte stämmer. Genom detta sker en viss förskjutning och breddning av den 
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militära diskursen. Sammantaget går det att se en tydlig ökning av antalet kvinnor i den andra 

jämfört med den första kampanjen. Kvinnornas positioner är framflyttade och de har 

synliggjorts. Att kvinnor syns som rekryter i en militär kontext och skildras på ett positivt vis 

utmanar könsroller. Samtidigt leder sätter kvinnor och män framställs på till att könsroller 

vidmakthålls. Kvinnorna kan implicit uppfattas könsstereotypa då deras egna åsikter eller 

motiv till att komma till Försvarsmakten inte uttrycks. Detta till skillnad från tidigare filmer 

med manliga rekryter. Istället för subjekt, blir de till objekt för andras åsikter. Detta sker 

genom att de anhörigas tankar och åsikter om kvinnornas val lyfts fram istället för de 

kvinnliga rekryternas egna motiv till att komma till Försvarsmakten. Framställningen lyfter 

inte fram de kvinnliga rekryternas uppgifter och utmaning som soldater vilket “Välkommen 

till vår verklighet” gjorde avseende de manliga rekryterna. 

6.1.3 Diskurser i relation till kommentarerna 

De diskurser om kvinnor och män som kommer till uttryck i kommentarerna till kampanjerna 

visar att många som kommenterar där omfattas av en konservativ uppfattning om kvinnor och 

män vilket står i kontrast till filmernas mer progressiva framställning. Avsikten med filmerna 

och Försvarsmaktens officiella hållning skiljer sig därmed mycket åt. Bland kommentarerna 

är det en värdekonservativ diskurs som är mest förekommande, dock framkommer i viss mån 

även en mer progressiv diskurs. Mönstret, utifrån kommentarerna är att äldre med egen 

erfarenhet av Försvarsmakten uttrycker en mer progressiv syn än de yngre. Då de äldre 

arbetar/arbetat i Försvarsmakten skulle detta delvis kunna förklaras genom att de präglats av 

försvarsledningens diskurs. Men framförallt görs referenser från de äldre utifrån en egen 

positiv erfarenhet av arbete med kvinnor i en militär kontext.  

 

Överlag konstateras att det verkar svårt för många män att ta in att kvinnor skulle kunna vara 

bättre än de i en militär kontext. Detta framkommer då flera ifrågasätter kvinnornas 

kompetens i förhållande till männens. Oro finns för att fokuset på kvinnor i 

rekryteringsfilmerna skulle kunna leda till att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. 

 

Filmer och kommentarer som är utlagda på Youtube kan ses och läsas tillsammans. Dessa 

påverkar tillsammans bilden av Försvarsmakten. Trots att flera kommentarer rensats bort ger 

filmerna och kommentarerna helt olika bild av inställningen till kvinnor i Försvarsmakten. 

Detta kan få effekter på hur filmerna uppfattas och i förläggningen till om kvinnor väljer att 

söka sig till Försvarsmakten eller inte. 
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6.2 Resultat i relation till teori och tidigare forskning  

I likhet med det undersökt materialet visar tidigare forskningen att könsstereotypa roller är 

vanliga i reklam både i en generell och militär kontext (Brown, 2012; Cinnirella & Zawisza, 

2010; Collins, 2011; Coleman & Tuncay Zayer, 2015; Davies m.fl. 2002; Landreth Grau & 

Zotos, 2016; Mager & Helgeson, 2010; Resko & Zebrowitz, 1975). I vårt samhälle är det 

lättare att bekräfta en könsroll än att aktivt gå emot den (Hirdman, 1988). Ambitionen från 

Försvarsmakten har varit att bredda och utmana stereotypa könsroller i båda kampanjerna.  

Man har också velat lyfta fram kvinnor mer i kampanjerna. Brown (2012) och Jester (2019) 

har visat att fler kvinnor i reklam för militären kan leda till att fler kvinnor identifiera sig med 

den militära kontexten och känner att de har en roll att fylla. I de undersökta kampanjerna är 

det vanligare att kvinnor visas i civila kläder och inte i sin profession i motsatt till männen. 

Samma mönster bekräftas av Brown (2012) som menar att det signalerar att kvinnorna inte är 

i militären på samma villkor. Konsekvensen blir att kvinnorna inte knyts till sin yrkesroll lika 

tydligt som männen gör och inte ses som “riktiga soldater”.      

Att relationer lyfts fram i kampanjen “Många har många frågor” kan bero på att reklamen då 

blir effektivare och mindre provocerande (Cinnirella & Zawisza, 2010). Detta eftersom 

relationella skildringar ses som positivt. Men betoningen på relationella förmågor är också 

könsstereotypiskt för hur kvinnor vanligtvis skildras. Tidigare forskning har visat att 

könsstereotypiska framställningar förutom att påverka människors tankar även kan inverka på 

deras beslut avseende utbildning och karriär (Davies m.fl., 2002). Utformningen av 

Försvarsmaktens reklam har därför betydelse för hur den tas emot. Valen av framställning kan 

därmed också få effekter för myndighetens möjligheter att rekrytera.  

Berglund m.fl. (2021) redogör för att förtroendet för Försvarsmakten är störst bland män, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till dominansen av män i kommentarsfältet. Men det 

förklarar inte kvinnors till synes totala frånvaro i kommentarsfälten. Många som kommenterar 

reagerar starkt på att män inte syns mer i den andra kampanjen. Avsaknaden av kvinnor i den 

första kampanjen orsakar däremot inga reaktioner. Skillnaden kan bero på ovana att skildras 

som bifigurer i relation till kvinnor och vana vid att Försvarsmakten mest består av män. Att 

kvinnor skildras som bifigurer i relation till män har länge varit vanligare än tvärtom i en 

militär kontext (Brown, 2012;  Jester, 2019). 

Kommentarerna har främst utgjorts av en konservativ diskurs som fått motstånd av en mer 

progressiv diskurs. Försvarsmakten har, tillsammans med enstaka äldre personer med egen 
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erfarenhet, stått för den officiella mer progressiv hållningen. Vilka diskurser som dominerar 

har relevans för hur uppfattningen kring könsroller och politik ser ut i kommentarsfältet.  

Cinnirella & Zawisza (2010) visar i sin forskning att reklamkampanjer uppfattas olika 

beroende på vilka politiska värderingar och attityder till könsroller som finns. De med en mer 

konservativ uppfattning har generellt sätt också en mer traditionell uppfattning om könsroller 

än de med en mer progressiv uppfattning. Att den andra kampanjen leder till en intensifierad 

debatt kan vara ett tecken på att den dominerande diskursen (föreställningen) hotats (Phillips 

& Winther Jørgensen, 2000, s.91). Under lång tid har Försvarsmakten representerat 

traditionella föreställningar kring könsroller, detta har dock svängt över till en officiellt mer 

progressiv inställning. De olika uppfattningarna kommer till uttryck i kommentarerna och 

kämpar om tolkningsföreträde. När ett ökat antal diskurser möts kan det betyda större 

förändringar i omgivande samhällsprocesser (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s.91).  

Genom det stora behovet av att rekrytera personal har legitimitet och förankring i samhället 

blivit allt viktigare för Försvarsmakten. Det innebär en anpassning för Försvarsmakten till 

marknadens villkor och intressen (DiMaggio &Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Dessa 

kan snabbt skifta och utgör därför en utmaning (Deverell & Wagnsson, 2016).  

Försvarsmakten behöver framstå som en attraktiv arbetsgivare och därför är det viktig att 

uppfattas som legitim (DiMaggio & Powell, 1983). Värderingar i samhället påverkar hur 

försvarsmakter väljer att marknadsföra sig (Berndtsson & Strand, 2015). För att anpassa sig 

till olika värderingar i samhället är det av vikt att se vilka diskurser som där kan komma till 

uttryck. Två tydliga diskurser som kunnat identifieras är dels en marknadsdiskurs och dels en 

nationell diskurs. Dessa samverkar i Försvarsmaktens reklamkampanjer på olika vis. Den 

nationella diskursen om frihet, demokrati och jämställdhet kan införlivas i Försvarsmaktens 

profil för att stärka myndighetens legitimitet i samhället. Ett sätt att göra det är att använda 

kvinnorna som ett redskap för att rätt bild ska associeras med myndigheten. Fler kvinnor i 

reklamen i kombination med att lyfta värden om demokrati och jämställdhet kopplat till den 

egna verksamheten och värdegrunden stärker legitimiteten utåt. Det finns dock en risk med att 

beskriva myndigheten som representant för jämställdhet i enlighet med en svensk nationell 

självförståelse. Önskemålet om hur verkligheten bör se ut kan krocka med faktisk verklighet 

och blandas ihop. Utgår man från en ideologi om att könen är jämställda kan det främja en 

mansdominerad hierarki och ojämlika maktförhållanden (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, 

s. 152). Om medvetandet om detta inte finns i organisationen kan en del se mer till den 

ideologi som förespråkar jämställdhet än den faktiska verkligheten. De lider av ett ”falskt” 
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medvetande. Detta kan leda till att man ser jämställdhet som något redan avklarat och att 

problemen finns någon annanstans (Kehl & Strand, 2019). Effekten kan bli att egna problem 

med jämställdhet bagatelliseras och inte tas på allvar, då problemen har flyttat till någon 

“annan”. Denna typ av marknadsföringen bidrar därför inte till kritik av den egna 

organisationen. Marknadsföringen utåt kan därför påverka utvecklingen internt eftersom 

bilden av vem man är utgår från felaktiga premisser (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 

152).  

6.3 Metod i relation till resultat  

I undersökningen har Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys använts.  

Metoden har lämpat sig väl i relation till de valda forskningsfrågorna. Den har bidragit till 

möjligheten att belysa hur det språkliga och visuella skapas och konsumeras i den sociala 

praktiken, vilken i sin tur bidrar till den sociala världen (Philips & Winther Jørgensen, 2000, 

s.66–67). Metoden har möjliggjort en analys av såväl det implicita såväl som det explicita 

budskapet i materialet. Analysen av de olika diskurserna har bidragit till en ökad förståelse för 

vilka diskurser som används om Försvarsmakten samt hur dessa förhåller sig till varandra. 

En utmaning har dock varit att modellen utgår mycket från analys av text medan materialet 

för denna studie, förutom kommentarerna, utgått från tal och visuell framställning. Fairclough 

betonar dels att nivåerna i den tredimensionella modellen skiljer sig åt men också att de är 

beroende av varandra. I vissa fall har den diskursiva nivån varit svår att avskilja från den 

sociala praktiken. Något som också tagits upp som kritik av modellen (Philips & Winther 

Jørgensen, 2000, s. 93). 

6.4 Avslutande ord   

Denna uppsats har undersökt Försvarsmaktens reklamkampanjer 2011 respektive 2018, samt 

vilka kommentarer filmerna givit upphov till. Filmer och kommentarer har tillsammans med 

teorier och forskning synliggjort olika diskurser om Försvarsmakten och synen på kvinnor 

och män i denna kontext. Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och Hirdmans 

genusteori har denna undersökning kunnat få tag i underliggande budskap kring normer och 

värderingar. Dessa relaterar till både makt och förgivettagna föreställningar kring “kvinnligt” 

och “manligt” och hur detta kommer till uttryck i materialet. Både filmer och kommentarer 

har bidragit till tolkningen. Filmerna förmedlar implicit en bild av att bristen på kvinnor i 

Försvarsmakten beror på förutfattade föreställningar i samhället och inte grundar sig i hänsyn 

till konkret statistik och fakta. 
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När kommentarer analyseras i förhållande till filmerna märks en djup spricka mellan vad 

Försvarsmakten vill förmedla i reklamen och de föreställningar kring kvinnor och män i 

Försvarsmakten som kommer till uttryck i kommentarerna. Om detta motsvaras av en liknade 

spricka internt kan det delvis förklara varför jämställdhetsarbetet tar så lång tid. Det skulle 

också kunna få effekter i samhället i hur stor effekten av filmerna blir för de som ser filmer 

tillsammans med kommentarerna. 

Försvarsmakten har med sin rekryteringsreklam utmanat könsroller i Försvarsmakten av vem 

som kan vara välkommen där. Samtidigt märks också hur könsroller reproduceras i filmerna. 

Detta är en risk när en kampanjs utformning utgår från könsspecifika skillnader mellan olika 

målgrupper. Risken är då att skillnader förstärks och reproduceras utifrån förväntat beteende 

på män respektive kvinnor.  

Diskussionen till filmerna kan för de som deltar bidra till en ökad reflektion kring egna 

värderingar och normer och medverka till förändrade och framflyttade diskurser kring genus i 

Försvarsmakten. Förutsättningen för detta är dock att fler perspektiv kommer fram och att 

Försvarsmaktens avsändare är tydlig. Det påverkar också om effekten för de som läser 

kommenterarna blir avskräckande eller lockande.  

Då undersökningen utgick från kommentarerna på Youtube visade det sig att kvinnorna inte 

tycktes finnas där. I en framtida studie skulle det därför vara intressant att analysera om 

kvinnor och män uppfattar rekryteringsfilmerna på olika sätt. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

53 
 

 

7. Referenslista  

7.1 Tryckta källor 
 

Berglund, A. K., Brandow, C., Hede, S., & Wallenius, C. (2021). Anchoring Sweden’s 

Downsized Military – People’s Attitude to, Knowledge About, and Trust in Our Military 

Defense. Scandinavian Journal of Military Studies, 4(1), 78–93. 

 

Bergström, G., & Boréus, K. (2018). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.  

 

Berndtsson, J., & Strand, S. (2015). Recruiting the “enterprising soldier”: Military recruitment 

discourses in Sweden and the United Kingdom. Critical Military Studies, 1(3), 233–248. 

 

Brown, M.T.  (2012). A Woman in the Army Is Still a Woman”: Representations of Women 

in US Military Recruiting Advertisements for the All-Volunteer Force. Journal of Women, 

Politics & Policy, 33 (2), 151–175.  

 

Bryman, A. (2018) Samhällsvetenskapliga Metoder: Stockholm. Liber.   

 

Cinnirella, M., & Zawisza, M. (2010). What Matters More—Breaking Tradition or Stereotype 

Content? Envious and Paternalistic Gender Stereotypes and Advertising Effectiveness. 

Journal of applied social psychology, 40(7). 1767–1797.   

 

Coleman, C. A., & Tuncay Zayer, L. (2015). Advertising Professionals’ Perceptions of the  

Impact of Gender Portrayals on Men and Women: A Questions of Ethics? Journal of 

Advertising, 44 (3), 1–12.  

 

Collins, R.L. (2011). Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We Now and 

Where Should We Go? Sex Roles, 64 (3), 290–298. 

 

Davies, P. G, Gerhardstein, R, Quinn, D. M., & Spencer, S. J. (2002). Consuming Images: 

How Television Commercials that Elicit Stereotype Threat Can Restrain Women 

Academically and Professionally. Personality & social psychology bulletin, 28(12), 1615–

1628.    

https://www.tandfonline.com/author/Berndtsson%2C+Joakim


   
 

54 
 

 

Deverell, E., & Wagnsson, C. (2016). Marknadiseringen av Försvarsmaktens kommunikation; 

Ett strategiskt maktmedel i en tid av förändring. Statsvetenskaplig tidskrift 118(4). 589–621.  

 

DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2),147–

160. 

 

Duncanson, W., & Woodward R. (2015). Regendering the military: Theorizing women’s 

military participation. Security Dialogue, 47 (1), 3–21. 

 

Helgeson, J.G., & Mager, J. (2011). Fifty Years of Advertising Images: Some Changing 

Perspectives on Role Portrayals Along with Enduring Consistencies. Sex Roles, 64(4), 238–

252.    

 

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet: Reflektioner kring kvinnors sociala underordning. 

Tidskrift för genusvetenskap, 9(3),49–63.  

 

Jester, N., (2019). Army recruitment video advertisements in the US and UK since 2002: 

Challenging ideals of hegemonic military masculinity. Media, war & conflict, 14 (1), 57–74. 

 

Kehl, K., & Strand, S. (2019). A country to fall in love with/in”: Gender and sexuality in 

Swedish Armed Forces’ marketing campaigns. International Feminist Journal of Politics, 

21(2), 233–252.  

 

Landreth Grau, S., & Zotos, Y. C. Gender stereotypes in advertising: a review of current 

research. International Journal of Advertising, 35 (5), 761–770. 

 

Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations. Formal Structure as Myth and 

Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. 

 

Phillips, L., & Winther Jørgensen, M. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Resko, B. G., & Zebrowitz McArthur, L. (1975). The Portrayal of Men and Women in 

American Television Commercials. The Journal of social psychology, 97(2), 209–220. 

 

 

https://www.tandfonline.com/toc/rfjp20/21/2


   
 

55 
 

 

7.2 Internetbaserade källor  
 

Buchanan, E., & Markham, A. (2012). Ethical Decision-Making and Internet Research: 

Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). AoIR Ethics 

Committee. Hämtat 2021-04 -20 från  

https://aoir.org/reports/ethics2.pdf 

 

Bydén, M. (2018). Ett stärkt militärt försvar, Rikskonferensen Folk och Försvar. Hämtat 

2021-05-10 från 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-organisation-forband/overbefalhavaren/tal-och-

debattartiklar/nuvarande-obs-tal-och-debattartiklar/180115_ob_salen.pdf 

 

Dagens Nyheter. (2017). DN Debatt. 1 768 kvinnor i försvaret: ”Alla anmälningar måste tas 

på allvar” Hämtat 2021-03-17 från 

https://www.dn.se/debatt/1768-kvinnor-i-forsvaret-alla-anmalningar-maste-tas-pa-allvar/ 

 

European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index 2020 Sweden. (2020) Hämtat 

2021-03-21 från 

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-

sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.16

16324232&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not

%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504  

 

Försvarsmakten. (u.å.a). Jämställdhet och jämlikhet. Hämtat 2021-04-05 från  

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/jamstalldhet-

och-jamlikhet/ 

 

Försvarsmakten. (u.å.b). Kvinna och Försvaret. Hämtat 2021-03-21 från 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/kvinnan-i-

forsvaret/ 

 

Försvarsmakten. (u.å.c). Personalsiffror. Hämtat 2021-03-21 från  

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/om-var-organisation/personalsiffror/ 

 

 

https://aoir.org/reports/ethics2.pdf
https://www.dn.se/debatt/1768-kvinnor-i-forsvaret-alla-anmalningar-maste-tas-pa-allvar/
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.1616324232&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.1616324232&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.1616324232&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.1616324232&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-sweden#__utma=1.1295937211.1575982479.1616324232.1616324232.1&__utmb=1.2.10.1616324232&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616324232.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71071504
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/jamstalldhet-och-jamlikhet/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/jamstalldhet-och-jamlikhet/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/kvinnan-i-forsvaret/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/kvinnan-i-forsvaret/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/om-var-organisation/personalsiffror/


   
 

56 
 

Försvarsmakten. (u.å.d) Värnplikten genom åren. Hämtat 2021-03-16 från 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-

109-ar/ 

 

Försvarsmakten. (2011a). Försvarsmakten kommenterar; Välkommen till vår verklighet. 

Hämtat 2021-04-20 från  

https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2011/03/14/valkommen-till-var-verklighet/ 

 

Försvarsmakten. (2011b). Försvarsmaktens årsredovisning. Hämtat 2021-03-21 från 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2011/bilaga2.pdf 

 

Försvarsmakten. (2011c). Välkommen till vår verklighet. Hämtat 2021-03-21 från 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet-

2011/ 

 

Försvarsmakten. (2017). Vår militära profession; Agera när det krävs. Hämtat 2021-03-17 

från 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/var-militara-

profession.pdf 

 

Försvarsmakten. (2018). Många har många frågor. Hämtat 2021-03-17 från 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/manga-har-manga-fragor-2018/ 

 

Jämnställdhetsmyndigheten. (2019). Vad är jämställdhet. Hämtat 2021-03-21 från 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet 

 

Officerstidning. (2021). Jämställdhet handlar om system som sitter djupt rotade i oss alla. 

Hämtat 2021-03-31 från 

https://officerstidningen.se/jamstalldhet-handlar-om-system-som-sitter-djupt-rotade-i-oss-alla/ 

 

Regeringskansliet. (2017). Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med 

värnplikt. Hämtat 2021-03-16 från 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-

grundutbildning-med-varnplikt/ 

 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/
https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2011/03/14/valkommen-till-var-verklighet/
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2011/bilaga2.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2011/bilaga2.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet-2011/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet-2011/
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/var-militara-profession.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/var-militara-profession.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/manga-har-manga-fragor-2018/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet
https://officerstidningen.se/jamstalldhet-handlar-om-system-som-sitter-djupt-rotade-i-oss-alla/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/


   
 

57 
 

 

Resumé. (2019). Försvarsmakten når inte kommunikativa målen - satsar på ännu yngre 

kvinnor. Hämtat 2021-05-22 från 

https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/forsvarsmakten-nar-inte-kommunikativa-

malen-satsar-pa-annu-yngre-kvinnor/ 

 

Riksdagen. (2017).  Kvinnor i Försvarsmakten. Hämtat 2021-05-15 från   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/kvinnor-i-

forsvarsmakten_H510205 

 

Sveriges radio. (2013).  Försvarsmakten satsar mer på marknadsföring. Hämtat 2021-05-15 

från    

https://sverigesradio.se/artikel/5588404 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat 2021-04-20 från 

https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

 

 

 

https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/forsvarsmakten-nar-inte-kommunikativa-malen-satsar-pa-annu-yngre-kvinnor/
https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/forsvarsmakten-nar-inte-kommunikativa-malen-satsar-pa-annu-yngre-kvinnor/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/kvinnor-i-forsvarsmakten_H510205
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/kvinnor-i-forsvarsmakten_H510205
https://sverigesradio.se/artikel/5588404
https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf

