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Sammanfattning:
Krigföringen under industrialismens era, som tidigare i ensamt majestät präglade slagfältet,
anses ha tappat sin roll. De slag som utkämpas idag har ofta globala konsekvenser, där den
tidigare tydliga uppdelningen av vad som varit civilt och militärt har upplösts och där bilden
av en uniform väpnad armé har kompletterats med innovativa data-nätverkstekniker och
programmerare i symbios med effektiva kommunikatörer. Denna krigföring innefattar även
ideologiska krigare, som med ett annat perspektiv på den västerländskt konstruerade triaden,
bryter mot tidigare normer för krigföring. Striden anses inte längre stå mellan nationer utan i
stället mellan kulturer.
Undersökningen i denna uppsats avhandlar hur bilden av slagfältet återges i Arménytt och vad
konsekvenserna av denna konstruktion är. Påståenden som ligger till grund för denna
undersökning är att arméns representation av slagfältet i huvudsak återges genom sin historia.
Därigenom hindras en förnyelse av språket och konkurerande diskursers möjlighet att verka,
vilket kan försvåra en ökad förståelse av omvärlden och organisationens roll i denna. Min
ansats är att undersöka denna utsaga, detta problem, genom ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv. Detta genomförs genom att blottlägga och tolka den nutida militära bilden av
slagfältet genom en diskursanalys av markstridskrafternas intresseforum, Arménytt. Resultatet
visar att genom bilderna framställs slagfältet som en arena för manlig konflikthantering.
Beväpnade med högteknologiska system och ett traditionellt språkbruk, avses det med fast
hand, tas initiativ och ansvar i en fysiskt krävande miljö, i syfte att slå en kvalificerad och
konventionellt uppträdande motståndare. Denna visualisering kan projicera makt och anses
vara fredsbevarande, men kan också utgöra en konstruktion som leder till en självuppfyllande
profetia, där avvikelser från denna bild ses som en övergående anomali och inte som en faktor
att anpassa sig efter.

Nyckelord:
Slagfältet, Armén, Bilder, Socialkonstruktionism, Kritisk Diskursanalys.
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Inledning
När något beskrivs som "den mest självklara sak i världen" betyder det att varje försök till att förstå
världen har offrats.1

Bilden av slagfältet
Jag har valt att inleda med att citera Jennifer
Milliken och David Sylvans text, om språkets
makt i formandet av vår värld, som vi ser den.
Milliken och Sylvan har beskrivit hur deltagare
och betraktare fångades i en social konstruktion
av Vietnamkriget, där en reflektion av nuet
uteblev och det politiska språket konstruerade
en värld av legitima mål att angripa i syfte att
skydda väst mot kommunismens utbredning.
Situationen ansågs uppenbar, slagfältet var
format och handling krävdes!2
Denna uppsats avser att undersöka språkets
påverkan i form av visuella representationer och
hur de konstruerar arméstridskrafternas bild av
slagfältet.
Figur 1.1. Ledarsida i Arménytt nr 1, 2011.

Hur kan en bild som denna påverka bilden av slagfältet? En ledare, med kraft att bära upp
stora volymer utrustning, beredd att lämna flygplanet tillsammans med ett elitförband.
Orädd, handlingskraftig och redo att leda från fronten. Är det bara en bild, trivial och
okontroversiell eller skapar den en verklighet?
Låt mig först inleda med att skapa en förståelseram som beskriver slagfältet från ett historiskt
perspektiv med en variation av uppfattningar om vad bilden av slagfältet representerar.
Tillbakablicken kommer längre fram att tjäna som förståelseram till nutida användande av
språk och hur detta i varierande kan grad tolkas.

1
2

Milliken och Sylvan, (1996), s. 348. Citatet har översatts till svenska av författaren.
Milliken och Sylvan, (1996), s. 321-354.
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Framgång i strid har ofta värderats i förmågan att erövra landytor. Dessa ytor har ett politiskt
värde som ger möjlighet till maktutövning och kontroll. Därav har bilden av slagfältet
ursprungligen präglats av geografiska avsnitt där strid förs. Enligt Christopher Tuck har
bilden av slagfältet förändrats över tid. Från det Napoleonska krigsparadigmet där kriget
kunde vinnas genom ett avgörande slag mellan två huvudstyrkor och där det taktiska beslutet
hade en stor inverkan på kriget i helhet, till att under industrialiseringens producerande av
massarméer, skifta fokus till operativa beslut. De taktiska vinsterna var inte längre en garant
för en positiv utkomst av kriget.3
Bilden av slagfältet förändrades successivt till att inrymma allt större ytor. Med ny teknik och
ny taktik, men fortfarande med ett fundament utgörandes av uniformerade soldater. Soldater
tillhörande en stat, som bekämpade soldater tillhörande en annan stat.
I Sverige beskrevs slagfältet efter andra världskriget, som ett rum där anfall kan ske med flyg
och robotar, där en invasion mot den svenska kusten kan ske samtidig som luftlandsättningar
äger rum på djupet av vårt försvar. I denna föreställning skulle krigsmakten ha en sådan
styrka och beredskap att en konventionell motståndare i form av en stat, skulle tveka inför
denna uppgift. Krigsmaktens kapacitet skulle vara av sådan rang att den därigenom skulle
verka avhållande.4
Den generella bilden i väst utgick från arméer som lyckats förkroppsliga de element i
organisation, metod och teknik, som ansågs särskilt effektiva och framgångsrika i
konventionell strid.5 Denna bild av slagfältet var djupt rotad i den militära kulturen, vilket
fick till konsekvens att fransmännen gjorde vad de kunde avseende att göra det
okonventionella Vietnamkriget konventionellt. Med metoder som byggande av fortifierade
baser längs Viet Minhs underhållsvägar, där offensiva operationer utgick från och skydd
erhölls mot attacker, kunde den franska bilden av slagfältet inledningsvis överleva utan allt
för stora dissonanser. 6 Det som kom att ifrågasätta denna idealbild av slagfältet, var det
faktum att Frankrike och USA i slutändan förlorade kriget i Vietnam. Martin Van Creveld
noterar i detta avseende, att det verkar finnas ett omvänt förhållande mellan en armés

Tuck, (2009), s. 71.
Krigsmakten, (1952), moment 1-4.
5 Tuck, (2009), s. 100.
6 Tuck, (2009), s. 102.
3
4
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modernitet, utifrån de konventionella idealen, och dess förmåga att lyckas vid okonventionell
krigföring.7
Från den traditionella föreställning om slagfältet, där maktutövningen ytterst handlade om
geografiska ytor och nationens existens, har idag konkurrerande bilder och diskurser formats.
Nutidens så kallade operationsmiljö karakteriseras av reguljära och irreguljära konflikter där
aktörerna ges olika förutsättningar och drivkrafter, beroende på vilket krig de utkämpar.
Komplexiteten på marken anses ha ökat, dels beroende på en större mängd olika aktörer att ta
hänsyn till och dels beroende på ny teknik. Därutöver har de geografiska fördefinierade
gränserna för slagfältet suddats ut och har idag antagit ett mer globalt perspektiv.
Tillsammans med andra statliga maktmedel, likt ekonomi och diplomati, skall konflikter
lösas.8
I ett accepterande av att det nutida slagfältet anses ha förändrats, är det viktigt att erkänna
nya särdrag som kräver nya eller förändrade åtgärder. Begrepp från den industriella eran, så
som ta, försvara, slå och avvärja, har ersatts med begrepp som skapande av en trygg och säker
miljö. 9 Under det tidigare paradigmet var målet att slå fienden, under det nya skall
motståndaren påverkas i syfte att ändra sina intentioner. Där det militära maktmedlet tidigare
ansågs utgöra det främsta medlet i en väpnad konflikt, är nu detta maktmedel likvärdigt i
betydelse med diplomatiska, ekonomiska, sociala och legala ansträngningar.10
Idéer utvecklas kontinuerligt i ett samhälle och en kultur, givetvis inte bara kring slagfält,
utan kring omvärldstolkningar i allmänhet, begrepp, vanor och fysiska entiteter. De militära
tankarna om slagfältet redovisas, diskuteras, representeras på mässar, i fält, på skolor av
professionella utövare, forskare och studenter, av allmänhet och av politiker. Hur vi omsätter
dessa idéer i tal och definitioner påverkar vårt förhållningssätt till de samma. Med ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv och med en diskursteoretisk metod kan man säga att
produktionen av idén om slagfältet och våra kollektiva påståenden om soldaten,
vapenplattformar och metoder, är en praktik som konstituerar slagfältets existensvillkor i den
sociala världen och därutöver hur vi som människor förväntas skapa mening av idén.

Van Creveld i Townshend, (1997), s.311-312.
Försvarsmakten, (2011), Militärstrategisk doktrin, med doktrinära grunder (MSD 12), s.33-39.
9 Fritt översatt från NATO begreppet SASE, Safe and Secure Enviroment.
10Olsen och van Creveld, (2011), s. 223.
7
8
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Problemformulering
I arméns tidiga nummer av Arménytt från början på 1950-talet återfinns en diskurs som kan
anses representera den dåtida bilden av slagfältet. Denna bild är präglad av reguljära
stridskrafter, en potent armé med moderna vapensystem och soldater i form av starka och
lojala män som skulle, i rådande kontext, ha en sådan styrka och beredskap att dessa skulle
verka avskräckande på en motståndare med invasionsplaner. Denna kontext har i likhet med
min historiska tillbakablick förändrats. I nutida kontext går det nationella intresset inte
längre att hantera som en solitär, utan måste ses som en del av den globala sfären. Nationens
makt, intresse och vilja påverkas och påverkar globalt.
Global integration is comprehensive and profound. Through its ruthless enlightenment, those things
which must inevitably be altered or even dispelled are the positions of authority and interest boundaries
in which nations are the principal entities. The modern concept of "nation states" which emerged from
the Peace of Westphalia in 1648 is no longer the sole representative occupying the top position in social,
political, economic and cultural organizations. The emergence of large numbers of meta-national, transnational, and non-national organizations, along with the inherent contradictions between one nation and
another, are presenting an unprecedented challenge to national authority, national interests, and national
will. 11

Detta skapar nya utmaningar, där armén måste vara beredd att beträda ny mark, vilket kan
innebära osäkerheter. I detta ligger bland annat identifierandet av nya hot och en anpassning
av organisation, materiel och metod för att möta dessa. 12 Alternativet är att återskapa,
alternativt behålla en trygghet, genom att vända bort blicken från det oförståeliga slagfältet
med sin globala prägel och sina inslag av irreguljära aktiviteter och i stället återta fokus på

nationella behov och hanterandet av risker för reguljära hot. Det kanske är så att dessa
begrepp med dess reproducerande förståelse skapar en dimma, som omöjliggör förståelsen för
gränsöverskridande aktiviteter i tid och rum. Aktiviteter, som till och med suddar ut
gränserna för vad som tidigare kunde delas in i civilt och militärt ansvar.
Krigföringen under industrialismens era, som tidigare i ensamt majestät präglade slagfältet,
anses ha tappat sin roll. De slag som utkämpas idag har ofta globala konsekvenser, där den
tidigare tydliga uppdelningen av vad som varit civilt och militärt har upplösts, där bilden av
en uniform väpnad armé har kompletterats med innovativa data-nätverkstekniker och
programmerare i symbios med effektiva kommunikatörer. Denna krigföring innefattar
ideologiska krigare, som med ett annat perspektiv på den västerländskt konstruerade triaden,

11
12

Liang and Xiangsui, (1999), s. 220.
Kilcullen, (2009), s. 295-296.

-7-

bryter mot tidigare normer för krigföring. Striden anses inte längre stå mellan nationer utan i
stället mellan kulturer.15
Jag hävdar att arméns representation av slagfältet återges i huvudsak genom sin historia och
därigenom aktivt hindrar en förnyelse av språket och konkurrerande diskurser, som kan
möjliggöra en ökad förståelse av omvärlden och organisationens roll i denna. Denna
undersökning avser undersöka denna utsaga, detta problem.

Syfte och frågeställningar
Denna undersökning syftar till att blottlägga och tolka den nutida militära bilden av slagfältet
genom en diskursanalys av markstridskrafternas intresseforum, Arménytt. I fokus kommer
språket att ligga. Språket skall här tolkas i dess vidaste form såsom åsikter, känslor och
erfarenheter, som ges ett fysiskt synliggörande. Därigenom blir dessa offentliga, avläsbara och
tolkningsbara. För denna undersökning innebär detta att text kommer att vara utsagor eller
av människan konstruerade synliggjorda och tolkningsbara uttryck. 16
Min roll i detta är att ”ifrågasätta det självklara och avtrivialisera det invanda”. 17
Genom detta bidrar undersökningen till en ökad förståelse för bakomliggande faktorer, som
påverkar markstridskrafternas bild av slagfältet och arméns utveckling mot framtiden. Då allt
fler har möjlighet att ta del av direktpåverkande medier är denna förståelse inte bara viktig
utan i många stycken kritisk, för att kunna på ett medvetet sätt reflektera kring rådande
diskurser och därmed skapa mer jämbördiga maktförhållanden i den kommunikativa akten.18
Följande frågor ämnar leda undersökningen mot sitt syfte:
Hur återges bilden av slagfältet i Arménytt?
Vad är konsekvenserna av denna konstruktion?

Huntington, (1996/2011), s. 20.
Hannerz, (1992), s. 7.
17 Ehn och Löfgren, (2001), s.153.
18 Jörgensen och Philips, (2009) s.69.
15
16
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Urval och avgränsningar
Denna uppsats avser att undersöka språkets påverkan i form av visuella representationer och
hur de konstruerar arméstridskrafternas bild av slagfältet. Empirin kommer att utgöras av
Arménytt nummer 1 till 3, utgivna under 2011. Denna tidning återfinns i tryckt och digital
form, tillgänglig för alla via Försvarsmaktens hemsida. Tidningen startades 1949 och var
verksam till 2004 då den lades ned. 2011 återuppstod den på nytt, då efterfrågan och behovet
av en samlad informationskanal ansåg vara av vikt.
I ny form återkommer här arménytt som skall vara en informationskanal för alla medarbetare i armén
men också för andra inom och utanför Försvarsmakten. Arménytt skall bidra till att förmedla en tydlig
bild om markstridskrafternas utveckling mot målbild 2014.19

Undersökningen kommer att analysera bilder och bildtext i syfte att skapa ett perspektiv som
det allt för sällan reflekteras kring.20 Genom strategiska urval av typiska fall kommer bilder
väljas.21 Urvalet kommer att baseras på bildens bedömda inverkan på idén om slagfältet och
hur representativ den kan anses vara för Arménytt. Med den förstnämnda urvalsfaktorn avses
bilder och reportage som direkt anknyter till Arméns insatsuppgifter i enlighet med Arméns
målbild.22 Med den sistnämnda urvalfaktorn avses bilder som kan anses vara återkommande.
Då tid och utrymme är en gränssättande faktor för denna undersökning, kommer inte alla
representativa bilder att föras in. I detta perspektiv kommer några bilder få representera ett
större antal av liknande utseende och syfte. Inspektören för armén återkommer på två bilder,
detta beror på att inspektören anses vara tongivande för konstruerandet av idén om slagfältet.
Exempel på bilder som ej kommer att väljas, är bland andra de från kursen
arbetsgivarföreträdare. 23 Med andra ord bilder som möjligen har en indirekt koppling till
slagfältet, men som svårligen kan kopplas till slagfältets direkta aktiviteter.
För att angripa själva bildmaterialet kan man välja den semiologiska metoden och eller den
diskursiva metoden, där den första inriktar sig på hur språk producerar mening och den andre
på dess konsekvenser. Det finns inga tydliga skiljelinjer mellan dessa och jag kommer i likhet
med Faircloughs modell, att förhålla mig till den textuella nivå samt den diskursiva praktiken.
Med andra ord kommer jag förhålla mig till både semiologi och diskurs. Faircloughs modell
presenteras under teorikapitlet.

Grundevik, (2011), Arménytt, nr 1, s. 3.
Thörn i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 54
21 Esaiasson, m.fl. (2009), s.180-188.
22 Arménytt, (2011), nr 3, s.11.
23 Yaqob och Bring, (2011), Arménytt, nr 3, s. 45.
19
20
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Disposition
Jag har valt att strukturera denna underökning enligt följande:
Kapitlet inledning ges läsaren grunden för varför denna undersökning äger rum och
därutöver har en giltighet.
I teorikapitlet kartläggs forskningsfältet inom vilket undersökningen hämtar sina perspektiv.
Inledningsvis redovisas orsaken till att jag valt denna teoretiska inriktning.
Vetenskapsteorin tjänar till syfte att ge en övergripande förståelseram.
Socialkonstruktionismen beskriver hur jag valt att betrakta världen och min empiri.
Semiologi och diskurs ramar in hur jag avser att betrakta bilderna och ger därutöver
en grundläggande förståelse för begreppens uppkomst och innehåll.
Sammanställningen sammanfattar teorikapitlet och avslutas med ett exempel på hur
de teoretiska begreppen passar in i metoden. Detta kapitel tjänar även som redovisning
av tidigare forskning inom området.
I metodkapitlet redovisas min design och hur jag avser nyttja teorin för att skapa ett
analytiskt angreppssätt. Här kommer jag också kritiskt diskutera undersökningens styrkor och
svagheter.
Inledningsvis reflekterar jag kring min egen roll och dess påverkan på resultatet.
Forskningsdesignen belyser hur undersökningen är konstruerad.
Semiologi och kritisk diskursanalys klarlägger min syn på analysverktygen.
Analytisk struktur belyser hur tolkningen av bilder genomförs.
I analyskapitlet analyseras vald empiri efter tidigare vald teori- och metodram. Analysen
påbörjas med ett fokus avseende bilden av slagfältet i dess beståndsdelar, som därefter
sammanfattas och analyseras i dess helhet. I detta kapitel besvaras den första forskningsfrågan
i form av empiriskt resultat.
I kapitlet diskussion besvaras forskningsfråga två, då denna hanteras utifrån ett resonemang
av tidigare resultat. Detta syftar till att ge mig en större frihet att föra en diskussion och inte
enkom behandla frågan som ett empiriskt resultat från analysen. Därefter ges förslag på
framtid forskning och en kort sammanfattande slutreplik.
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Teori
Inledning
Detta kapitel kommer att behandla utvalda teoribildningar kopplat till undersökningens
perspektivval och angreppssätt av empirin. I motvikt till dessa val avser jag relatera till
konkurrerande teorier.
Varför anser jag att det är viktigt att genomföra undersökningar om bildens inverkan? Bilder
är en del av vår vardag och återfinns överallt, från de tekniska beskrivningarna av ett
vapensystem till mer allmän information om vilket kön som hänvisas till vilken toalett. Bilder
kan skapa direkta och indirekta känslor, likt olust, glädje, behov, igenkännande eller ren
avsky. Bilden har därigenom, som ett visuellt språk, ofta en mer direkt och avgörande
inverkan på människan än det skrivna ordet. 24
Ögat är vårt viktigaste perceptuella organ för att skapa helhetsupplevelser, upptäcka mönster och uppfatta
dynamik. Medan text och ljud måste behärskas sekventiellt, kan en bild ge en omedelbar uppfattning av
en situation.25

Vi använder dagligen bilder i vid bemärkelse för vår kommunikation; släpspännen på en
uniform, tryck på en kaffemugg eller tatueringar. Men också mer påtagliga bilder likt de jag
avser analysera från Arménytt. Dagen mediateknik medger en global spridning av bilder.
Från att en händelse ägt rum till att den till del återskapats visuellt och nått en global publik,
tar bara några sekunder. Den omedelbara känslomässiga effekten bilden skapar anses kunna
ha avgörande inverkan på strategiska beslut. 26 Från bilder på amerikanska soldater som
skändas i Somalia 1993, vilket ledde till det amerikanska tillbakadragandet, till bilder på
Ryska stridsvagnar som framrycker in över gränsen till Georgien, som förändrade Sveriges
säkerhetspolitiska syn på den Ryska förmågan till väpnade angrepp. 27 Dessa bilder är inte bara
en direkt återgivning av ett motiv utan de är också delaktiga i den ständigt pågående
produktionen av slagfältets konstruktion.
Jag kommer nu att introducera mina valda teoretiska perspektiv och ge undersökningen sitt
ramverk för analys, resultat och efterföljande diskussion.

Waern, Pettersson och Svensson, (2004), s. 7.
Waern, Pettersson och Svensson, (2004), s. 10.
26 Hansen, (2011), s. 52.
27 http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/159087
24
25
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Vetenskapsteori
I en ansats att skapa en ram för bilden av slagfältet avser jag inleda teorikapitlet med två
begrepp om hur verkligheten kan skapas och tolkas, det vill säga epistemologi och ontologi.
Vetenskapsteori har en direkt koppling till begreppet epistemologi. I linje med
socialkonstruktionismen avser jag förhålla mig till den så kallade historiska epistemologin,
som hävdar att kunskapen är en social konstruktion.
Kunskap är ett själsligt äventyr och en själslig förvandling. Den som vet skiljer sig inte från den som inte
vet genom det enkla faktum att den förre känner till vissa saker, utan genom det faktum att personen
ifråga inte längre är den samme. Med andra ord: kunskap är det som förvandlar själva subjektiviteten hos
den som vet.28

Dess i många stycken motpol finner vi inom den positivistiska traditionen, som bygger på en
logisk insamling av data. Dessa läggs samman och utgör en grund för en induktiv
hypotesgenerering alternativt en hypotetiskt prövande deduktiv metod. Resultatet skall
därefter vara falsifierbar och intersubjektivt prövbar enligt fastställda principer om
mätande. 29 Epistemologi utgående från socialkonstruktionism följer inte dessa regler i alla
stycken, utan förhåller sig till kunskapslära genom skapande vetenskap med en reflektiv
tolkning till skillnaden mot studerandet av färdiga resultat.30
Min strävan genom denna undersökning syftar till att blottlägga och tolka den nutida militära
bilden av slagfältet genom en diskursanalys av markstridskrafternas intresseforum. Med andra
ord representerar begreppet ontologi i denna undersökning markstridskrafternas uppfattning
om slagfältet. Ontologi som vetenskapligt begrepp kan genom ett positivistiskt betraktelsesätt
förklaras så som hur världen är beskaffad utifrån empirisk lagbundenhet.
Här och nu kommer begreppet ontologi att präglats av ett hermeneutiskt och
socialkonstruktionistiskt betraktelsesätt, vilket kan beskrivas som världens, tillvarons eller
slagfältets mening. Dess syfte och betydelse, intimt sammanlänkat med tid och rum utgör
tolkningsgrund, i stället för ett ”fast strukturerat kategorisystem”. 31 Kategorisystem likt det
reguljära kriget och det irreguljära kriget. Alternativt likt det normerande kategorisystem
som används för utformningen av den framtida armén, där den kvalificerade och

Larsson, (1979), s. 6-9.
Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.39.
30 Broady, (1991), s.214-218
31 Heidegger, (1926/2004), s.30 samt 35-40.
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konventionellt

uppträdande

motståndaren

får

utgöra

det

fast

strukturerade

kategorisystemet.32
Slagfältet får sin mening när vi interagerar med denna och inte enbart observerar. Vår
sanning byggs och förändras i och med vårt interagerande. Detta betraktelsesätt får till
konsekvens att världen, tillvaron eller slagfältet inte är formad på ett visst förutbestämt sätt
utan konstruerad av oss själva och förändras vid varje interaktion.33
Så snart språk används har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, grupperingar eller händelser
har sammanhang skapats – verklighet har producerats.34

I mitt val av epistemologiskt och ontologiskt betraktelsesätt utgör språket, i dess vidaste
bemärkelse, grunden för en förståelse och ett meningskapande. 35 I denna undersökning
kommer fokus ligga på tolkning av bilder och bildtext. Språket skapar mening hos
individerna och skapar därmed en verklighet. Denna verklighet formar i samma stund
individerna genom socialisering utav skapade samhällsnormer och bilden av slagfältet.36

Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionismen är det perspektiv jag valt att betrakta omvärlden och empirin
genom. Att enkelt förklara begreppet socialkonstruktionism och dess relationer till
poststrukturalistiska teorier är inte görligt. Detta beror inte på att det är lite skrivet om dessa
perspektiv utan snarare att det finns så många starka uppfattningar, utan innebörds
samförstånd, om vad de står för. En övergripande tolkning är att socialkonstruktionism är till
del sprunget ur poststrukturalismen, men skall ses som en bredare kategori, där
poststrukturalismen utgör en delmängd.37
Jag har dock valt att beskriva socialkonstruktionism genom två personer som är av central
betydelse för denna inriktning, Peter Berger och Thomas Luckmann. Anledningen till detta
val är författarnas förhållningssätt till socialkonstruktionismen, där både individ och samhälle
anses ha en roll att spela vid skapandet av en verklighet. Detta förhållningssätt passar väl ihop
med undersökningens ansats, där både individen och institutionen har en central roll vid
skapandet och vidmakthållandet av slagfältsbilden.

Försvarsmakten, (2011), Arménytt, nr 3, s. 11.
Stoehrel, (2007), s. 46.
34 Börjesson och Palmblad, (2007), s. 10.
35 Gadamer, (1997), s. 195-196.
36 Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.89.
37 Jörgensen och Philips, (2009), s.12.
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Berger och Luckmann skrev boken ”The social construction of reality” inspirerade av en tysk
filosofisk inriktning, fenomenologin, med rötter från början av 1900-talet. Fenomenologin
var stark kritisk till den naturvetenskapliga disciplinen som ansågs vara ”ett luftslott som
frigjort sig från sina jordiska förtöjningar”. Med andra ord hade denna i sin iver att fastställa
fakta om verkligheten tappat bort den sinnliga levda erfarenheten. Här ville man, som
alternativ till den naturvetenskapliga positivismen, studera världen genom upplevda fenomen
och idéer. Då innehållet i dessa idéer inte bara upplevdes och levdes genom en människa
ansågs detta som objektiva tankefenomen. 38 Även tänkare som Marx och Nietzsche har
influerat den socialkonstruktionistiska inriktningen genom sitt ifrågasättande av en objektiv,
logisk och rationell kunskap. Dessa menade att det fanns andra faktorer som spelade in för
resultatet av kunskapsbyggandet, så som sociala, ideologiska och maktrelaterade influenser.39
Berger och Luckmanns menade att skapandet av omvärlden utgår från ett flertal sociala
interaktioner där individens intersubjektiva värld, en värld vi delar med andra, skapas. 40 Dels
så formas vår bild av mötet med andra, där vi ger och tar information om bilden av
verkligheten, slagfältet, och värderar denna information i förhållande till vår tidigare
förförståelse. Denna värdering påverkas också av vår så kallade typifiering av andra, där vi
kan dela in dessa efter exempelvis nationalitet, civil-militär, vapenslag, nära eller avlägsen
relation. Dels förhåller vi oss till objektifieringar där exempelvis tecken och symboler kan ges
ett mer fysisk uttryck, vilket i sig ger ett mer varaktig meningsinnehåll och kan därutöver
skänka en större trovärdighet än det direkta mötet mellan två människor.

41

Här kan

exempelvis uniformen tjäna som symbol för bilden av slagfältet, där denna talar om genom
den historiska förförståelsen vilka aktiviteter som kan förväntas i denna värld. Samtidigt kan
denna symbol verka hämmande genom objektifieringens varaktiga meningsinnehåll.
Uniformen är avsedd att bäras på slagfältet vid strid. Strid utförs med vapenmakt. Således kan
det uppfattas som konstigt när det finns medarbetare som bär civila kläder och därutöver inte
är tränade på att bruka vapen inom en insatsorganisation, då slagfältet påkallar uniform.
Exempel på medarbetare som kan lösa sina uppgifter globalt utan att beträda det traditionella
fysiska slagfältet är IT- försvar, analytiker och samverkanspersonal.

Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.165.
Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.83.
40 Berger och Luckman, (1966/1991), s. 37.
41 Berger och Luckman, (1966/1991), s. 78.
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Människan, som social varelse, anses till skillnad från djuren ha en större flexibilitet och en
mindre instinktivitet. För att denna flexibilitet inte skall bli för kaosartad krävs att gränser
upprättas. I detta menar författarna att en social ordning etableras genom institutionalisering,
där individerna underordnar sig en ömsesidig förståelse av acceptabla handlingsmönster och
förståelse av omvärlden. Institutionaliseringen kan ses som en social kontrollmekanism där
vissa handlingsmönster blir kontrollerade av upprättade organisationer, likt rättsväsendet.
Andra ligger som tysta överenskommelser inom olika organisationer, kulturer och eller
samhällen. Beroende på hur nära individen känner sig denna institution eller dess normativa
kraft, så som familjen alternativt statlig myndighet, sker en gradvis objektivering och en så
kallad externalisering av dessa. Med andra ord ett överlämnade från individen till en kollektiv
bärare. I vårt fall kan armén representera denna institution, där individen upplever
omvärlden utifrån vad armén kollektivt uttalar. I dess sociala kontext är det viktigt för
individen att uttrycken för de givna handlingsmönstren i form av språket är samstämmigt och
bygger på en av individen accepterad världsuppfattning. Börjar dessa uttryck att variera
kommer också legitimiteten hos institutionen att ifrågasättas i olika grad. I detta blir det av
stor vikt att veta vad man som institution ger uttryck för och hur detta kommer att kunna
tolkas. Å ena sidan är institutionen en aktör i omvärldsskapandet, men å andra sidan även en
mottagare av andra institutioners och individers skapande av verklighet. I vårt fall blir detta
bilden av slagfältet.43
Knowledge, in this sense, is at the heart of the fundamental dialectic of society. It “programmes” the
channels in which externalizations produces an objective world. It objectifies this world through
language and the cognitive apparatus based on language, that is, it orders it into objects to be
apprehended as reality. It is internalized again as objectively valid truth in the course of socialization.
Knowledge about society is thus a realization in the double sense of the word, in the sense of
apprehending the objectivated social reality, and in the sense of ongoingly producing this reality.44

Kunskapen, som skapas, delas inte bara mellan individerna inom en viss tid, utan överförs
mellan generationer genom traditioner. Här har likt tidigare, språket en avgörande betydelse
för den sedimentering som äger rum. Språket och dess innebörd för omvärldsförståelsen
lägger sig som skiktade tidsavtryck likt fossiler. Avtrycket bärs av individer och kollektiv där
den intersubjektiva överföringen är beroende av språket. Den tidigare omnämnda
legitimeringen av institutioner, understödjer den kollektiva sedimenteringen för att skapa
institutionell mening. Försvarsmakten kan genom sina pressuttalanden reproducera vad som
tidigare uppfattats som dess legitima roll, genom att föra över detta på en samtida tolkad

43
44

Berger och Luckman, (1966/1991), s. 70 ff.
Berger och Luckman, (1966/1991), s. 83-84.
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händelse. I detta sedimenterande utgör ritualer och symboler viktiga bärare. För bilden av
slagfältet kan uniformen påminna om vikten att ha en väpnad makt som kan försvara mot
andra staters uniformerade hot, men också påvisa den särställning avseende det självklara i
behovet av möjlig våldsanvändning denna organisation har. Det finns i detta fall också risker
med att föra in ett språk som med tiden har fått en förändrad innebörd och tolkning, där
mansidealet i krigarkulturen kan vara en sådan, alternativt ett vapensystem som har en
mycket hög påverkan på en fiende avseende numerär av nedkämpade. I den svenska kulturen
äger inte mannen längre ensamrätt på att personifiera en krigare, ej heller ses vapensystem
med maximal utplåningseffekt av en fiende som ett eftertraktat verktyg i den
säkerhetspolitiska diskursen.
Legitimeringen av kunskap har sin grund, likt nyss nämnts, i språket. Valet av ord för en
händelse har en avgörande roll för ett legitimerande av en insats på slagfältet. Vid en tidpunkt
ses talibanen som en frihetskämpe, för att legitimera det stöd som ges i kampen mot den
sovjetiska ockupationen. Vid en annan tidpunkt ges samma taliban epitetet terrorist, för att
legitimera den av Afghanska staten inbjudna koalition av villiga, i kampen mot terrorism.
Hur talibanen ser på sig själv, i denna produktion av kunskap, kan vara värt att reflektera
över.
Likt idéers förändring över tid, sker också förändringar avseende institutioners och
typifieringars roller och innehåll. Människan intar roller för att bära upp institutionerna och
för att kunna finna en logik i sina typifieringar, likt officer, mamma och statstjänsteman.
Bland dem finns också de normerande spelreglerna objektiverade i skrift eller som
gemensamma överenskommelser i en ständig förändring genom individens rolltolkning och
dess respons från den sociala kontexten. Så länge individens typifieringar och institutionernas
legitimitet inte möter på allt för mycket motstånd kan världen ansen vara subjektivt sann. 45
Reflektion kan här göras kring den inledande bilden på arméinspektören, dennes roll och
skapande av kollektiv kunskap.

Semiologi och diskurs
Från det övergripande forskningsfältet avser jag nu redovisa vald teori kring semiologi för att
skapa en stegringsföljd från det enskilda till en helhet, från text till kontext. Detta i syfte att
skapa en övergripande förståelse för mitt förhållningssätt till den aktuella empirin.

45
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Semiologi
Då mitt intresse är riktat mot att utveckla förståelse för bildens inverkan faller det sig
naturligt att studera tecken och teckensystem. Denna vetenskapslära kallas semiologi.46
Tecken skall förstås likt något som betyder något och kan formeras till ljud och eller text.
Text är med andra ord en kombination av tecken. Tecken skall här ses som innehållande två
delar. Den ena skildrar innehållet och den andra skildrar uttrycket. 47Med andra ord skildrar
den ena tecknets direkta betydelse, vilket benämns denotation, och den andra den indirekta
betydelsen, vilket benämns konnotation. Konnotationen utgår från den intersubjektiva
associationen, vilket skall läsas som en kollektiv association.
Även om tecken anses bestå av två delar finns det inte någon självklar koppling emellan
dessa. Ett exempel kan utgöras av en grön basker. Om vi väljer att se denna sammansättning
av grön och basker, som ett tecken, så anger tecknets denotation en grönfärgad huvudbonad.
Dess konnotation anger för den militära kulturen ett uttryck för tillhörande av jägar- eller
elitförband. Kopplingen är endast konstruerad och godtycklig, där förståelsen för den
indirekta betydelsen kräver en gemensam språkligt och kulturell bas. Detta innebär inte att
denna koppling är av mindre intresse, då den både reproducerar mening och cementerar
föreställningar.
Tecken är den minsta meningsskapande byggstenen, som i sin tur bygger de texter som
studeras och vidare konstruerar bilden av slagfältet. Tecken anses ha tre grundläggande
egenskaper:
1.Tecken kommenterar inte bara världen, utan utgör i sig själva ting i världen – inte minst den sociala
världen.
2.Tecken förmedlar inte bara betydelser, utan producerar dem.
3.Tecken producerar flera olika betydelser, inte bara enbetydelse per tecken. 48

Vi har nu konstaterat att tecken är en kommunikationsform i vårt dagliga värv och att flera
tecken bygger en text. Likt mitt exempel om den gröna baskern, kan tecken eller flera tecken
tillsammans utgöra en symbol. En symbol är något som i en viss kontext representerar något
annat. Den gröna baskerns symbolik är beroende av dess kontext. Om denna skulle placeras
på en äldre dam i en fransk by skulle den inte längre uppfattas som en symbol för elitförband,
utan snarare som en klädsam huvudbonad. På samma sätt går det att resonera kring

Lindgren, (2005), s.61.
Lindgren, (2005), s.62.
48 Lindgren, (2005), s.64.
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uniformens symboliska inverkan i bildsammanhang. Om arméinspektören skulle återges med
en t-shirt och ett par jeans i sin ledarartikel, finns det en risk att denna symbolik skulle få
läsaren att uppfatta inspektörens budskap som en personlig reflektion och inte ett uttalande
från en officer under myndighetsutövning. Dock är inte denna tolkning allmängiltig, det vill
säga symboliken tolkas inte på samma sätt av alla betraktare. Med andra ord så finns inte den
perfekta symbolen som kan förväntas tolkas likartat världen över, eller ens inom egen
kultur.49
Den franske litteratur- och konstforskaren Roland Barthes var en av förgrundsfigurerna
avseende denna forskning och betonade vikten av att hålla isär denotation och konnotation
just av denna anledning. Det som föreföll att vara positiva konnotationer i en tid kan tolkas
som negativa i en annan, alternativt vara förvirrande. Ett annat påtagligt exempel är
svastikan, som inte hade någon allmänt negativ konnotation under mellankrigstiden, men
vars innebörd förändrades med dess koppling till nazismen, kan idag skapa en viss förvirring i
tolkningen hos en annan kultur, som saknar den historiska förförståelsen och därmed de
koder som är nödvändiga för att tolka, när antika bruksföremål med solkorset visas.50
Symboliken kan, utöver att ge ett eller flera tecken en innebörd, ingå som en del av en myt.
Mytens roll i detta avseende skall ses som ett skapande av övergripande förståelse vid
betraktandet av en bild, att tala om hur saker och ting förhåller sig avseende existentiella
villkor och sociala strukturer.
Dess roll är att upprätthålla samhällets rådande maktordningar och framställa det naturliga och
självklara.51

Ett sätt att likrikta tolkningar och skapa grundförutsättningar för myter är att repetera och
reproducera symboliken i en given kontext. Myten kan också ses som ett stöd eller en
producerad vägledning till betraktaren, som i sina försök till att tolka en bild hämtar
förståelse från myten. Bilden av svenska soldater som övar strid i svensk skog, skulle kunna
uppfattas som en naturlig försiktighetsåtgärd för att kunna motverka en invasion från någon
utomstående. Att hotet existerar faller sig naturligt, varför skulle de annars öva mot detta.
Därutöver behöver den utomstående inte vara representerad på bild för att läsaren skall förstå
genom myten, att hotet utgörs av Ryssland och inte Norge. Myten arbetar utifrån en bipolär
relation, så som, sant eller falskt, man eller kvinna, vän eller fiende. Genom dessa skildringar

Waern, Pettersson och Svensson, (2004), s. 23-25.
Gripsrud, (2002), s. 142-143
51 Lindgren, (2005), s.81.
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förmedlas en kulturell mening. Myten är således ett sätt att tillskriva något en mening och
skall därmed inte uppfattas som en sak, begrepp eller idé i sig. 52

Diskurs
I likhet med det socialkonstruktionistiska begreppet, finns det en mängd tolkningar av
begreppet diskurs. Jag avser inledningsvis att följa Jörgensen och Phillips tolkning av det
samma. De anger i en mer vida tolkning att diskursbegreppet används för att påvisa gränser
som språket förhåller sig till när vi agerar inom givna sociala kontexter. I vårt fall kan bilden
av slagfältet rymmas inom den vidare militära diskursen och därmed formas efter rådande
normer. En något mer precis definition är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen
(eller ett utsnitt av världen)”.53
För att kunna förstå en diskurs bör denna tolkas utifrån diskursanalytiska perspektiv.
Jörgensen och Phillips har tydliggjort tre varianter som får i detta representera bredden av
perspektiv. Den första bygger på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Denna
tolkar den sociala världen som en konstruktion av språket. Den sociala världen anses inte som
något stabilt utan i likhet med språket föränderligt över tid. Diskurserna anses inte vara
opåverkbara utan förändras i kontakt med andra diskurser och förändringsprocessen liknas
vid en kamp mellan diskurser och deras mål att uppnå hegemoni och därmed envåldsmakt
över tolkningen av språket och förståelsen av världen.54
Det andra perspektivet baseras på diskurspsykologin med Kenneth Gergen som en av
föregångsmännen och har som inriktning att fokusera på individen och kollektivets
utnyttjande av rådande diskurser för egen vinnings skull och dess konsekvenser. 55 Denna typ
av socialpsykologi inriktar sig på att undersöka hur individen framställer sig själv och andra
vid aktiv användning av språket och diskurser till skillnad mot tidigare där subjekten tvärtom
är styrda av diskursen. 56 Uttolkarens förförståelse skall i möjligaste mån frikopplas från
texten, rollen blir i stället att försöka identifiera sig med författaren för att blottlägga textens
mening.57

Lindgren, (2005), s.74-81.
Jörgensen och Philips, (2009), s.7.
54 Jörgensen och Philips, (2009), s. 13.
55 Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.97-98.
56 Jörgensen och Philips, (2009), s.14.
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Det tredje bygger på Norman Faircloughs teori om den kritiska diskursanalysen, som i liket
med Laclau och Mouffe anger att diskursen medverkar till konstruerande att den sociala
världen, men att den gör detta som en del av ett större antal influenser som påverkar vår
sociala praktik. Faircloughs analysmetod fokuserar på att identifiera förändringar i rådande
diskurs eller av element inom rådande diskurs utifrån en tidigare etablerad diskurs. Han anser
att en diskurs alltid bygger på tidigare etablerade syn på språket och därmed också tolkas
utifrån denna. I detta kan en intertextuell analys visa huruvida förändringar ägt rum. Det vill
säga när olika diskurser eller delar av dessa formar nya tolkningar av tidigare språkbruk
alternativt formar nya uttryckssätt, eller om det enkom förekommer reproduceringar av
tidigare tolkningar.58
Den tredimensionella modell som Fairclough förespråkar, utgår från att en diskurs är en
”kommunikativ händelse”, som består av text, diskursiv praktik och socialpraktik. Detta leder
till att alla tre dimensionerna kan värderas i en diskursanalys. Modellen enligt nedan, har som
minsta beståndsdel texten. Denna anses bestå av tal, skrift och bild alternativt en blandning
av dessa och analyseras först. Därefter behandlas den diskursiva praktiken, som är likställd
med konsumtion och produktion av texter. Slutligen analyseras den sociala praktiken, som
utgörs av aktiviteter inom ramen för diskursen. Likt tidigare resonemang om kunskap på
sidan 15, anses dessa dimensioner ha en påverkan från text till social praktik och omvänt. 59

Figur 2.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992:73).

Då jag i likhet med undersökningens syfte, vill skapa förutsättningar för en medveten
reflektion kring rådande diskurser som påverkar bilden av slagfältet, har jag valt att närma
mig empirin ur detta perspektiv. Angreppsättet är kritiskt i den meningen att jag har en vilja
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att belysa den diskursiva praktikens roll, i form av bildpåverkan, i upprätthållandet av
slagfältets giltighet.60

Sammanfattning
Idéer och föreställningar produceras kontinuerligt i en kultur och i ett samhälle. Vårt sätt att
diskutera dessa, i mässar, offentliga lokaler, i media, genom beslut och beslutsunderlag,
mellan officerare och allmänhet, mellan officerare och politiker, formar vårt sätt att förhålla
oss till dessa. Vårt förhållningssätt till idéerna påverkar också hur vi väljer att representera
dessa. Med ett diskursteoretiskt perspektiv kan det anses att representationen av idén om
slagfältet är en praktik som legitimerar arméstridskrafternas existens i dess nuvarande form i
den sociala världen.61
Tolkningen av empirin i form av text och diskursiv praktik ligger till grund för min analys av
idén om slagfältet, vilket gör att en sammanfattande förklaring med ett exempel är på sin
plats. Bildernas innehåll och tillhörande bildtext är liktydigt med meningsproduktion och
denna produktion sker genom diskurser, språk och text. Därutöver anses att denna
representation utgör länken mellan kultur och meningsproduktion.62
För att angripa empirin kan man välja den semiologiska metoden och eller den diskursiva
metoden, där den första inriktar sig på hur språk producerar mening och den andre på dess
konsekvenser. Det finns inga tydliga skiljelinjer mellan dessa och jag kommer i likhet med
Faircloughs modell, att förhålla mig till både den textuella nivå samt den diskursiva
praktiken. Med andra ord kommer jag förhålla mig till både semiologi och diskurs.
Representationen i sig består av två system, där det ena utgörs av vårt mentala stödsystem,
som hjälper oss att organisera och tolka representationerna som finns i vårt huvud och det vi
inhämtar. Utan dessa skulle omvärlden inte gå att tolka. Vår mentala representation medger
också att vi kan forma koncept kring hur saker kan förhålla sig även om vi aldrig upplevt
dessa alternativt att dessa utgörs av abstrakta ting som inte kan ges en fysisk representation.
Bilden av slagfältet kan utgöra ett exempel på detta, där vi kan inhämta och förhålla oss till en
underförstådd symbolik genom bildåtergivning och berättelser. Konceptet för kamratskap är
ett annat exempel vars innebörd troligtvis varierar mellan sociala institutioner. Likt det
sistnämnda finns det variationer i hur vi genom vårt mentala stödsystem uppfattar slagfältet.

Jörgensen och Philips, (2009), s.69.
Torell i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 150.
62 Lindgren, (2005), s.56-57.
60
61

- 21 -

Kultur kan utgöra en faktor för denna skillnad, vilket i sig kan utgöra en utmaning vid
meningsutbyte.63
Det andra systemet för att skapa mening utgörs av språket, vilket ger oss en möjlighet att
utbyta tankar om koncept och vår syn på världen. Grundförutsättningen är dock att vi delar
samma språk i form av text och ljud. Text skall förstås som ord och bilder, som formerats
genom tecken.64
Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds through language. It is the
link between concepts and language which enables us to refer to either the “real” world of objects, people
or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and events. 65

Från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv används tecken, som är organiserade i olika
språk för att kommunicera mening. Språket kan nyttja tecken för att representera aktiviteter,
människor och objekt i den uppfattade verkligheten, men kan också representera mer
abstrakta idéer, som inte med naturlighet kan representeras av den fysiska världen. Språket är
inte en rak och enkel återgivning av vår uppfattade verklighet, utan snarare ett försök till
meningsskapande, där representationen betecknar vårt anspråk på verkligheten genom att
beskriva och symbolisera.66
I de tolkningar jag avser göra under analysen spelar även bildens rubrik en viktig roll. Bilden
ensam ger läsaren en möjlighet att själv förhålla sig till dess innehåll, och där plocka ut vissa
beskrivande detaljer och ignorera andra. Detta kommer att i nästa steg påverka hur läsaren
tolkar bildens symbolik. Rubriken hjälper läsaren i detta sammanhang att fokusera på de
delar i bilden avsändaren önskar och minskar därmed risken för att bli misstolkad. Rubrikens
ord har i detta avseende en förankrande funktion.67

Hall, (1997), s. 17-18.
Hall, (1997), s. 18-19.
65 Hall, (1997), s. 17.
66 Hall, (1997), s. 28.
67 Fiske, (1990), s.149.
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Jag kommer nu ett ge ett exempel på hur teorin kommer att utnyttjas i empirin. Denna bild är
ej hämtad från Arménytt utan skall endast tjäna som ett exempel.
”Dromedarpatrull i Tchad” 68

Figur 2.2 Svensk soldat i Tchad, Försvarsmaktens bildarkiv.

Denotationen, utifrån en svensk kulturell förståelseram av ovanstående bild, kan utgöras av:
En samtida svensk soldat på en dromedar i ökenmiljö. Soldaten bär stridsutrustning, vapen
och basker. Bilden återges i färg vilket skapar en samtida tolkning. Soldaten tolkas som svensk
då ekipaget bär den svenska flaggan. Soldaten är ensam på bilden. Konnotationen kan utgöras
av: Patriotism, slagfält och fredsinsats, genom tolkningar vi lärt oss genom tidigare kända
koncept. Flaggan, med en nationell koppling till patriotism och i vårt sinne de svenska
värderingarna samt en internationell koppling till kristendom. Soldat uppträdande med vapen
och striduniform utanför vad som kan uppfattas som svenskt territorium, kan leda tanken till
stridzon. En svensk soldat genomför enligt svensk normativ association fredsinsatser under
FN-mandat. Denna tolkning kan understödjas av att soldaten bär basker och inte hjälm.
Bilden, utan en kontextuell förklaring, kan också i viss mening skapa förvirring, då svenska
soldater förväntas uppträda i modern utrustning, såsom militära terrängfordon och kan
därmed ställa tolkaren inför ett val huruvida detta skall tolkas som ironi eller en anpassning
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http://www.forsvarsmakten.se/sv/Mediaspelaren/?mid=16353
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till den rådande miljön. Den vidhängande rubriken snabbspolar i detta sammanhang
tolkningen av bilden. Läsaren får direkt en uppfattning om var bilden är tagen och vad
soldaten på bilden gör. Dock skänker den inte i alla stycken en tydlighet i huruvida bilden
skall tolkas som ironisk eller ej.
Beroende på hur mina koncept har formats genom tidigare bilder och utbyte av idéer genom
språket, finns det således ramar var utifrån min tolkning sker. Då dessa ramar kan variera
mellan kulturella institutioner, kommer jag att förhålla mig till det som kan anses vara
normerande för den svenska militära kulturen. Dessa kommer att redovisas till respektive bild
i analysen, för att säkerställa en extern validitet.
Avslutningsvis avser jag kort beröra undersökningens roll inom nutida forskning. Att hävda
att denna form av diskursiv bildtolkning är unik skulle vara att fara med osanning, men att på
samma sätt hävda att denna typ är vanligt är heller ej sant, då det inom den diskursanalytiska
traditionen främst genomförs analyser av text i form av ord och ordalydelser.69
Ulrika Torells forskning kring sextiotalscigaretten i svensk konsumtionskultur är ett exempel
på en jämförbar diskursanalys. Denna analyserar reklamtext, läs bilder och ord, i syfte att
blottlägga ”tobaksbruk som meningsproducerande praktik”. 70 I mitt fall handlar det om att
blottlägga och tolka den nutida militära bilden av slagfältet. Min undersökning förefaller i
detta avseende fylla en funktion då jag inte lyckats spåra någon tidigare forskning, där en
diskursanalys av den svenska bilden av slagfältet alternativt närbesläktade uttryck, likt
operationsmiljön, har genomförts med bilder i fokus
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Thörn i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 54
Torell i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 149-173.
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Metod
Inledning
I likhet med vad innehållet i teorikapitlet antyder, genomförs denna undersökning så som
reflekterande empirisk forskning. Detta innebär bland annat, att jag reflekterar över min egen
roll i denna undersökning, det vill säga, förståelsen att min framställning kommer att utgöra
en del i den diskursiva konstruktionen. Därutöver innebär detta att jag reflekterar över den
teori, metod och empiri jag valt. Undersökningens val av betraktelsesätt kommer att ge ett
resultat. Detta resultat kommer inte att vara det enda möjliga, men genom återkommande
tydliggörande och genom en solid teoretisk och metodologisk grund, kommer detta resultat
vara ett kvalitativt vetenskapligt bidrag till forskningsområdet. Då jag inte har en
rationalistisk hållning till språket, så välkomnar jag andra förslag på hur man kan skapa
förståelse för konstruktionen av slagfältet. Vidare kommer empirin inte hanteras enkom som
rådata utan snarare utgöra en grund för sökandet av representationer som bildar fonden till
tolkningarna. Innebörden av detta är att tydliggörande blir en viktig del i validiteten, där jag
behöver förklara mina tolkningar innan dessa sätts in som representationer för verkligheten.71
Perspektiv hämtas utifrån en socialkonstruktionistisk förklarings- och förståelseansatts, i
enlighet med teorikapitlet. Sammanfattningsvis innebär detta att jag valt studera empirin
genom en kritisk diskursanalys med semiotisk grund.72
Min roll i detta är att ”ifrågasätta det självklara och avtrivialisera det invanda”. 73Är det rimligt
att anta, att detta förhållningssätt är möjligt? Kan jag som 44-årig officer med marin bakgrund
ifrågasätta det som jag till stora delar lärt mig förstå i ett perspektiv av sant eller falsk, rätt
eller fel? Till min fördel talar en förförståelse i vad avser att tolka det som för en utomstående
betraktare inte syns, tillgången till en språklig kodtabell som professionen givit. Detta
möjliggör en dekonstruktion av text och bild samt möjligheten att koppla dessa intertextuellt
och kontextuellt.74 På samma sätt kan detta tala till min nackdel, där jag kanske inte ser det
som för en utomstående verkar förvirrande och svårbegripligt. Min vilja är, genom
dekonstruktion av bilden i dess beståndsdelar, möjliggöra nya perspektiv för mig själv och
min tolkning av tolkningen.

Alvesson och Sköldeberg, (2009), s.19-21.
Jörgensen och Philips, (2009), s. 66ff.
73 Ehn och Löfgren, (2001), s.153.
74 Gripsrud, (2002), s. 144-145.
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Min strävan är att blottlägga en bild av slagfältet, det vill säga en text. Problemet uppstår då i
frågan huruvida det bara föreligger en text och i så fall var den börjar och eventuellt slutar?
Denna undersökning kommer att förhålla sig till inledningens övergripande förändring av
idén om slagfältet som en förståelsebakgrund. Avsikten därefter är att blottlägga en
sammanställd bild av slagfältet, som kan anses vara representativ för Arménytt.
I likhet med vad jag tidigare konstaterat i min beskrivning av representation, finns det
variationer i tolkningen av bilden. Dessa variationer kan skapa flera bilder alternativt kan det
bildas undergrupper för särskilda representationer, likt slagfältets tekniska representationer.
Denna undersökning kommer återigen att förhålla sig till en sammanställd bild, men kommer
att belysa denna bild från flera perspektiv, likt det intertextuella- och mytiska perspektivet.
Gällande mitt urval av bilder är dessa selektivt gjorda utifrån ett strategiskt urval av typiska
fall, vilket kan kritiseras då detta kan anses vara subjektivt och arbiträrt. Denna kritik hade
varit möjlig om inte ett förtydligande av hur detta urval skett, men med ett tydliggörande av;
min bakgrund, med dess styrkor och svagheter samt urvalskriterier för bildmaterialet och
undersökningens syfte, så ger det läsaren och andra forskare en möjlighet att förstå och
återskapa detta urval.75
Jag avser nu gå från helhet till delar för att belysa hur denna undersökning genomförs och
samtidigt föra ett kritiskt resonemang kring denna design.
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Forskningsdesign
Min avsikt är att svara på forskningsfrågorna; Hur återges bilden av slagfältet i Arménytt samt

vad är konsekvenserna av denna konstruktion? Detta sker genom att analysera empirin och
använda teorin som en övergripande förståelseram. Förståelseramen används inte bara som
direkt beskrivning av valt förhållningssätt till empirin utan även som en grund för dess
validitet och reliabilitet, då jag beskriver de epistemologiska alternativ jag valt bort och
likaledes avseende perspektiv på diskurs. För min analys har jag gjort ett urval syftande till att
fånga representativ text, som kan anses utgöra en grund till formandet av den nutida bilden
av slagfältet. För att stödja mitt resonemang kring intertextualitet avser jag att nyttja bilder
från Arménytts historia. Dessa ligger ej till grund för analys utan syftar till att ge läsaren en
intertextuell förståelse för hur historien inverkar på nuet, men även hur dagens bilder formar
vår tolkning av historien.
För att resultatet skall ha en hög validitet förutsätter detta att de ordföljder och bilder jag valt,
har den inverkan, som jag påstår. I detta är det av vikt att reflektera kring vem och vad som
skapar den tongivande och i många fall begränsande diskursen kring vår uppfattning om
omvärlden. Jag påstår att Arméinspektören har en sådan roll genom sina normativa
uttalanden. Jag påstår också att de media Arméinspektören använder, i form av Arménytt, har
en sådan inverkan genom sin spridning till hela armékollektivet, men också som möjlig
läsning för alla som så önskar, via internet alternativt distribuerad upplaga. Genom sin
formella ton och den legitimitet som arméinspektören skänker åt de publicerade artiklarna
hävdar jag att Arménytt även har en påverkan på politiker, sidoordnade myndigheter och den
stora allmänheten. Att genomföra en diskursanalys av text, läs bilder och ord, är av hög
relevans med anledning av bildens möjlighet att dra till sig uppmärksamhet och påverka
människor i dess formande av idéer om världen. Därutöver skänker detta ett perspektiv som
utmanar den utbredda traditionen av textanalyser, läs ordföljder.76
För att undersökningen skall möjliggöra en extern reliabilitet och därmed vara intersubjektivt
prövbar krävs att själva mätningen genomförs med angreppssätt och ett analysverktyg som
ger en uppfattbar precision, är vetenskapligt framtaget och noggrant beskrivet i syfte att
möjliggöra en replikering. Valet av angreppsätt påverkar givetvis resultatet, på samma sätt
som den uppfattade verkligheten ter sig annorlunda när en målare väljer att flytta sig från en
observationspunkt till en annan. Med denna förståelse är det därför viktigt att tydliggöra valt
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sätt att angripa formulerat problem, som är anpassat till rådande frågeställningar och vald
empiri.

Semiologi och kritisk diskursanalys
En kritisk diskursanalys med semiologisk grund är min ansats, hur skall då en bild och
bildtext tolkas? I likhet med mitt bildtolkningsexempel i teorikapitlet, kan en bild tolkas på
flera nivåer. Här avser jag att utgå från dess denotativa mening. Med detta avses den direkta
betydelsen där jag fångar och beskriver rådata avseende vad som avbildas. I nästa steg
fokuserar jag på bildens konnotativa mening, vilket innebär den indirekta betydelsen. Med
andra ord vad denna bild kan anses associera till i det allmänna medvetandet, inte vad jag som
enskild individ associerar till. Detta kräver att jag redovisar mina antaganden, i form av en
bakgrundsbeskrivning, om de svenska, militärt, kulturellt och normativa associationsbanorna,
det vill säga vad som anses rimligt att en svensk kulturellt präglad militär associerar till
utifrån de rådande samhällsnormerna. I varje text finns det element som kan anses stå i
relation till en kontext, vilket ställer krav på att tolkningen görs med en förståelse av denna
och utifrån denna kontext. Detta för tanken tillbaka till mitt urval, som måste ske i linje med
en militär bild av slagfältet och därmed belysa faktorer som har en inverkan på denna idé. Att
analysera en bild eller element i en bild som svårligen går att anknyta till denna idé kommer
därmed att överges, i likhet med vad som beskrivits under rubriken urval och avgränsningar.
En bild i likhet med mitt resonemang är beroende av kontexten och definieras med olika
epitet, så som rekryteringsbild, bild representerande idén om slagfältet eller en nyhetsbild.
Därutöver är det av vikt att förstå att tolkningen av en bilds samtliga byggstenar inte är statisk
utan varierar med tid och rum, likt de exempel jag belyst i teorikapitlet under semiologi.
Även om semiologins företrädare sällan brukar diskursanalys som metod, så utgör dess
utgångspunkt inom socialkonstruktionismen en solid grund till vad jag avser att företa mig
och detta ligger inom ramen för det som Fairclough anser att vara kopplingen mellan text och
diskursiv praktik.77 Detta innebär i likhet med ovanstående att jag måste se till delar likväl
som helhet i bilden och söka kopplingar mellan olika element och eller helheter för att
klarlägga intertextuella och eller kontextuella kopplingar. Centralt för diskursanalysen är
därutöver att försöka fånga bildernas funktion i diskursen. Hur uttrycker bilden sig? Vilka
strategier kan anses ligga bakom dess retorik?
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Pekar den på etablerade sanningar eller utmanar den dessa? Hur binder den läsaren till sitt
budskap, vilka element framhävs för att skapa legitimitet? 78
Ett exempel på detta kan vara att reflektera kring uniformens inverkan på budskapet.
Clothes are not just body coverings and adornments, nor can they be understood only as metaphors of
power and authority, nor as symbols; in many cases, clothes literary are authority…79

Jag kommer genom analysen att nyttja samspelet mellan bilden och dess förklarande ord
alternativt mellan rubriken och bilden. Där orden stödjer tolkningen av bilden och eller
omvänt där bilden skapar en förståelse eller förstärkning av texten, i en så kallad ”visuellverbal” helhet.80

Analytisk struktur
För att kunna möta de övergripande forskningsfrågorna i form av, hur återges bilden av

slagfältet i Arménytt samt vad är konsekvenserna av denna konstruktion, kommer följande
frågor kommer att leda den diskursanalytiska tolkningen av bilder och bildtext:
Vad återges i texterna?

(Denotativa nivån)

Hur återges texterna?

(Konnotativa nivån)

Varför återges texterna?

(Textuella, intertextuella och kontextuell nivån)

Tolkningen kommer att ske bild för bild, denotativt, konnotativt, textuellt och intertextuellt.
Likt vad som tidigare nämnts kommer den intertextuella tolkningen till del att stödjas med
bilder ur Arménytts historia. Slutligen presenteras en sammanställd tolkning av bildernas
förutsättningar i en nutida kontext, med dagens etablerade sociala ordningar och
föreställningar om omvärlden. Till bildernas tre frågeställningar finns en bakomliggande fråga
om vad som inte synliggörs.81 Strukturen är avsedd att följa Faircloughs modell där, bilder av

slagfältet representerar textanalysen och bilden av slagfältet representerar diskursiv praktik.
Den sociala praktiken representeras av konsekvenserna av denna konstruktion, som redovisas
i kapitlet diskussion.

Thörn i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 55.
Cohn i Craik, (1989/2005), s 41-42.
80 Hillesund, (1994), s.29.
81 Torell i Börjesson och Palmblad, (2007), s. 151-152.
78
79

- 29 -

Analys och resultat
Inledning
Jag kommer nu att presentera en serie av bilder som var och en kommer att analyseras enligt
tidigare nämnd modell för diskursanalys. Dessa bilder har organiserats i nedan ordning för att
analysen ska kunna följa individens påverkan av diskursen men även diskursens påverkan på
individen och dess uppfattning om slagfältet på ett strukturerat sätt. I det första avsnittet
kommer jag att vara följsam mot empirin och strukturer utifrån tidningens uppdelning av
perspektiv. Här utgörs de valda perspektiven av, chefen som normerande talesperson, det
nationella

perspektivet,

det

internationella

perspektivet

samt

teknik

och

materielperspektivet. Då bilderna förställande det nationella perspektivet återfinns i klar
majoritet i undersökningsmaterialet, kommer dessa bilder även i denna undersökning att få
ett extra utrymme. Till de bilder som representerar det nationella finns även bilder ur
Arménytts historia för att stödja den intertextuella analysen. Dessa bilder kommer ej
analyseras i sig. Totalt utgörs Arménytt, nr 1-3 av 128 bilder varav 69 bilder är representativa
enligt tidigare angivna urvalskriterier. 82
Bilderna i första avsnittet är organiserade som följer:
1. Chefen som normerande talesperson

1 bild

2. Det nationella

2 bilder samt 2 historiska bilder

3. Det transnationella

1 bild

4. Det internationella

2 bilder

5. Teknik och materiel

2 bilder samt 1 beläggande bild

6. Det nationella

1 bild samt 1 historisk bild

7. Chefen som normerande talesperson

1 bild

Bilderna i andra avsnittet är organiserade som följer:
1. Vision och målbild

3 bilder

I detta avsnitt kommer bilderna aggregeras till en kontextuell nivå. Här kommer jag att vara
följsam mot min teori, sammanställa textanalysen och besvara den första forskningsfrågan.
Här kommer även tre bilder med ett mer övergripande och kontextuellt budskap analyseras.
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Bilder av slagfältet
Arménytt: Beskriver världen som den till synes skall vara för en arméofficer, mot en riktad
målgrupp.83
Jag inledde med en bild på arméinspektören ståendes i en C 130 redo att luftlandsättas, i det
första numret av Arménytt sedan uppehållet från 2004. Ett nummer som skall symbolisera
arméns utveckling mot målbild 2014.

”Arméinspektören har ordet”84

Figur 4.1. Ledarsida i Arménytt, 2011, nr 1, s.3.

Denotationsnivå: Färgbild och rubrik, två personer, den ena är arméinspektören och
generalmajoren Berndt Grundevik, den andre okänd soldat med ett utsuddat ansikte,
vinteruniformer, gröna plasthjälmar, voluminös påhängd utrustning, fastkrokad i vajer,
svårtolkat ansiktsuttryck, lastutrymmet i ett flygplan och reflexband på generalens ben.
Bakgrund

till

konnotation.

Luftlandsättning

som

metod

har

varit

en

del

av

stridfältsrepresentationen sedan andra världskriget. Luftlandsättningsförbanden förknippas
med jägar- och elitförband som skall kunna verka autonomt bakom en fiendes linjer. Till
dessa förband har endast de bästa soldaterna, fysiskt och psykiskt, kvalificerat sig. I en svensk
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kontext har fallskärmsjägarna utgjort denna spjutspets, men har under de senaste åren levt en
tynande tillvaro då både organisation, fallskärmsjägarskolan, och dess symboliska värde har
minskat. I dess ställe har specialförbanden växt i styrka och symboliskt värde. Dessa
omhöljdas av en stark sekretess och med det en grund för mytbildningar.85
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, även om exakt tid är svårt att
fastställa då uniformen, utrustningen och flygplanet är tidlösa i den meningen att de visuella
förändringarna är små. Män som skall träna luftlandsättning. De ljusgröna plasthjälmarna ger
intrycket utav övning och ej skarp insats. Hårdhet, spänst och mod, då organisationen
kollektivt associeras med strid bakom fiendens linjer, uthållighet och självständigt
uppträdande med ett högre risktagande än ”normala” förband. Den maskerade mannen skapar
en bild av mystik där en rimlig tolkning är att denne medvetet skall förbli anonym och
därmed tillhör specialförbanden. Generalen står främst på bilden och leder, den andre följer.
Viss dissonans uppstår i detaljer. Varför har generalen en reflex runt höger fot och soldaten
bakom är utan, när utrustningen förväntas, genom kollektiv förförståelse, att vara uniform?
Vad som inte ses och som därigenom kanaliserar tolkningen i en riktning, är vapen,
stridsmålning och en homogen grupp. Generalen kan i detta stycke inte tolkas som en av
gruppen, utan snarare en som hoppar med gruppen.
Textuell nivå: Arméinspektören tar ordet inte bara genom ett textuellt påstående utan även
genom bildens förstärkning. Här uttalar sig en soldat, ledare, chef och general med kapacitet
att verka i sammanhang som förknippas med elitförband. Dennes ord skall tas på allvar. Det
går inte att vifta bort dessa med att påstå att inspektören inte vet vad det handlar om. Här
visar han att han både innehar den psykiska och fysiska förmågan att verka i det mest
krävande miljöer och utifrån denna position legitimera sin rätt att uttala sig med bestämdhet,
men också utkräva av andra att följa hans exempel på en metaforisk nivå. Det vill säga att visa
en hårdhet mot sig själv, lojalt följa givna order och föregå med gott exempel.
Intertextualitet: Bilden är balanserad mot det genomgående budskapet i tidningens artiklar
där fälttjänsten är normerande. Bilden kan också ses i ett större sammanhang där en chef
väljer att skapa en representation i en given kontext i likhet med vad som beskrivits under
den konnotativa nivån. Dock bryter detta bildspråk något mot den traditionella
visualiseringen av det högsta ledarskapet i arménytt, där bildspråket har varit mer nedtonat.86

85
86

Jörgensen och Philips, (2009), s. 47.
Arménytt 1949 och framåt.
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”Markstridskrafternas utveckling mot insatsorganisation 2014”87

Figur 4.2 Artikelbild avseende utveckling mot organisation 2014, Arménytt, 2011, nr 1, s.5.
Försvarsmakten ska i grunden kunna försvara Sverige mot olika former av angrepp, inkluderande ett
väpnat angrepp. Ett ökat nationellt fokus utgör således grunden för Försvarsmaktens existens. Samtliga
arméns krigsförband skall därför ha nationella uppgifter, beredduppgifter och en fördefinierad
utgångsgruppering och förstahandsuppgift. En god nationell förmåga ger även möjligheter och
förutsättningar till att deltaga i internationella insatser och operationer. 88

Denotationsnivå: Färgbild, rubrik och vidhängande text ur artikel, fyra personer, gröna
fältuniformer, maskerade stridsutrustade soldater, handskar, standard automatkarbin,
vaksamma och bestämda uttryck, 180 grader blickomfång, tätt grupperade, låga ställningar
och granskog. Representation för markstridskrafternas utveckling mot insatsorganisation
2014. Denna bild visar inte soldater med solglasögon och så kallade palestinaschalar.
Bakgrund till konnotation. Bilden är familjär för ett flertal generationer av tidigare
värnpliktiga soldater. Denna typ av bild har funnits med i Arménytt, reglementen och
soldatinstruktioner allt sedan år 1949.89Den skänker en igenkännande bild över den svenska
beredskapen, arméns brigader med vaksamma skyttesoldater beredda att försvara Sverige mot

Björn Sundström, (2011), Arménytt, Rubrik för artikel, nr 1, s.5
Björn Sundström, (2011), Arménytt, nr 1, s.6
89 Från 1949 års arménytt, är detta kontrollerbart. Återfinns på Anna Lindh biblioteket Stockholm.
87
88
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stater eller pakter från öst. I stort sett alla armésoldater i Krigs- och sedermera
Försvarsmakten har under grundutbildningen genomfört grupps strid i skogsmiljö, där en
reguljär motståndare från öst skulle försöka tränga in på svensk mark. Utifrån det
perspektivet är inte bilden särskilt laddad, men den ger i nutida kontext ändå en kontrast mot
de senaste årens bilder i massmedia. Där markförbanden uppträder i ökenuniform på
främmande mark, där det inte är explicit Sverige som försvaras utan snarare något som kan
kopplas till en förförståelse kring svenska intressen. Denna kontrast kan anses som
välkommen då den skapar en känsla av trygghet i vad uppgiften består av. Något vi tidigare
planerat, utbildat och övat mot, en hotbild som var beskriven i detalj från högsta nivå till
enskild soldat. Det som noterades att inte finnas i bilden var solglasögon och schal.
Anledningen till att detta registrerades, är att dessa attribut är vanligt förekommande i dagens
mediebilder från ”internationella” operationer. Med andra ord leder dessa attribut tanken i en
annan riktning, vilket kommer att redovisas till bilder längre fram.
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, även om exakt tid är svårt att
fastställa då uniformen och utrustningen är tidlösa i den meningen att de visuella
förändringarna är små. Automatkarbinen, fältuniformen och stridsvästen visar på att bilden
är tagen efter år 2000 även om provutgåvor fanns i slutet av 1990-talet. Gruppen av män
representerar den breda massan av uniforma skyttesoldater. Bilden i sig påvisar inte om detta
är män eller kvinnor, men den kollektiva associationen till denna typ bild från tidigare
förförståelse av slagfältet skapar män av individerna. Uniformen och dess tillbehör, som
sådana kan anses vara könsneutrala, men är i den allmänna associationen skapad för att
representera stridsberedda män. 90 Inga speciella tillbehör eller vapen. Bilden har ej heller
förvanskats för att helt dölja soldaternas identitet, utan ger likt bakgrunden en behaglig
igenkännings känsla. Mystiken författas i detta fall av fienden, som inte kan skönjas på bilden,
utan får i stället produceras av vår förförståelse och fantasi. Att denna representation finns
med, även om den inte är synliggjord får anses given. Varför skulle annars soldaterna vara
stridsberedda?

90

Herbert, (1998), s. 26-29.
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Textuell nivå: Bilden förstärker texten och omvänt.
Försvarsmakten ska i grunden kunna försvara Sverige mot olika former av angrepp, inkluderande ett
väpnat angrepp. Ett ökat nationellt fokus utgör således grunden för Försvarsmaktens existens. Samtliga
arméns krigsförband skall därför ha nationella uppgifter, beredduppgifter och en fördefinierad
utgångsgruppering och förstahandsuppgift. En god nationell förmåga ger även möjligheter och
förutsättningar till att deltaga i internationella insatser och operationer. 91

Artikeltexten ger därutöver läsaren möjlighet att dela upp uppgifterna i något som kan
förknippas med termen existentiella krig och valbara krig. 92 Sveriges väl och ve ligger i
arméns förmåga att hantera de uppgifter som berör direkta fysiska hot mot nationens gränser.
Övriga insatser och operationer sorterar under det som kan benämnas valbara konflikter eller
hot. Bilden förstärker detta genom att ha en bakgrund, som ger känslan av svensk småbruten
skogsterräng.
Intertextualitet: Bilden är balanserad mot det genomgående budskapet i 2011 års upplaga av
Arménytt där fälttjänsten är normerande och återtagandet av nationella uppgifter är i fokus
och går att känna igen från liknade motiv i Arménytts historia.

Figur 4.3 Arménytt, special, 1967.

91
92

Björn Sundström, (2011), Arménytt, nr 1, s.6
Paul D, Williams, (2008/2010), Security studies, an introduction, s. 168-169.
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”Markstridskrafternas utveckling mot insatsorganisation 2014”93

Figur 4.4 Artikelbild avseende utveckling mot organisation 2014, Arménytt, 2011, nr 1, s.7.
Arméförbanden ska, tillsammans med övriga stridskrafter, kunna genomföra offensiva, defensiva och
stabiliserande operationer. Uppgifterna ska kunna lösas i samtliga konfliktnivåer. Detta innebär
förtroendeskapande

och

konfliktförebyggande

åtgärder

samt

humanitära,

fredsbevarande

och

fredsframtvingade operationer.94

Denotationsnivå: Färgbild och del av vidhängande artikel, två stridsutrustade soldater,
fältuniformer, en soldat verkar alternativt är beredd att verka med sin automatkarbin, den
andre soldaten har precis kastat en handgranat, båda befinner sig bakom någon form av vall,
solljus och skandinaviskt liknande blandskog i bakgrunden.
Bakgrund till konnotation. Bilden är återigen familjär för ett flertal generationer av tidigare
värnpliktiga soldater. Denna typ av bild är närbesläktad med den tidigare och har även denna
funnits med i tidigare utgåvor av Arménytt och anspelar på ett igenkännande av den svenska
beredskapen och försvaret av Sverige.
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid. Rörelsen och soldaternas fokus mot
en fiende, i det som kan tolkas vara slagfältet. Bilden skapar en känsla av förmåga att verka

93
94

Björn Sundström, (2011), Arménytt, Rubrik för artikel, nr 1, s.5
Björn Sundström, (2011), Arménytt, nr 1, s.6
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mot ett hot. Miljön tolkas som svensk med sin kända inramning av skandinavisk blandskog.
Även om denna bild skulle kunna vara tagen i norra delen av USA, så stödjer vår
förtrogenhetskunskap om vår egen kultur tolkningen av bilden, i det som kan anses tillhöra
den kollektiva associationen.95Fienden får även i denna bild representeras av fantasin, vilket
leder oss genom tidigare förförståelse att ett framtida hot mot Sverige utgår från ett hot från
öst. Denna typ av förförståelse utgår från det kalla kriget, men har även accentuerats genom
politiska

uttalanden

om

Rysslands

förmåga

och

ambitioner

i

samband

med

Georgienkonflikten.
Rysslands odemokratiska utveckling förenat med dess upplevelse av förödmjukelse skickar inga positiva
signaler till omvärlden. Det gör inte heller deras kraftigt ökade budgetanslag till sin militära apparat. Jag
anser att svenska försvarets inriktning nu skall anpassas till ett läge av risker för ökande hot. Vi bör
prioritera militära förband för vårt territoriella försvar. 96

Textuell nivå: Bilden representerar strid, tolkningen förstärker delar av den valda
artikeltexten och skapar en gradering av uppgifterna.
Arméförbanden ska, tillsammans med övriga stridskrafter, kunna genomföra offensiva, defensiva och
stabiliserande operationer. Uppgifterna ska

kunna lösas i samtliga konfliktnivåer. Detta innebär

förtroendeskapande och konfliktförebyggande åtgärder samt humanitära, fredsbevarande och fredsframtvingade
operationer.97

Där begrepp som förtroendeskapande och konfliktförebyggande är åtgärder som är svåra att
tolka in i bilden. Bakgrund och handling för återigen tolkningen mot prioriteringen av ett
ökat nationellt fokus. Bilden stärker därutöver tolkningen att det finns ett reellt hot i vår nära
omgivning, där den fysiska och geografiska platsen avgränsar arenan för slagfältet. Bilden ger
inga nya tolkningsramar som tillåter läsaren att se slagfältet på ett annat sätt utan
reproducerar i stället tidigare tolkningar.

Gripsrud, (2002), s. 145.
Björn von Sydow uttalande i Newsmill, 2009, http://www.newsmill.se/node/3108.
97 Björn Sundström, (2011), Arménytt, nr 1, s.6
95
96
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Intertextualitet: Bilden är balanserad mot det genomgående budskapet i 2011 års upplaga av
arménytt där fälttjänsten är normerande och återtagandet av nationella uppgifter är i fokus.
Bilder med aktiv handling och pågående strid mot en för åskådaren osynlig fiende är ett
bildspråk som är genomgående över tid i Arménytt.

Figur 4.5: Arménytt 1989, nr 2, s. 10.

- 38 -

”Omedvetna men klara, ett kompani ständigt i beredskap beredda för allt”98

Figur 4.6: Arménytt, 2011, nr 1, s. 12.
Ett pansarskyttekompani på P7 i Skåne har tilldelats beredskap, att ständigt vara beredda på att åka på
insats för att stödja svenska trupper runt om hela världen. Ett och ett halvt år kvar har soldaterna kvar i
beredskap, i väntan tränar de som aldrig förr med målet att bli så bra som möjligt. 99

Denotationsnivå:

Färgbild

och

del

av

vidhängande

artikel,

soldater

i

gröna

kamouflageuniformer, en soldat i skärpa med hjälm solglasögon, hörselskydd och skyddsväst,
övriga i ofokuserad bakgrund, grönt gräs med inslag av gult blomster. Bilden ger intryck av
att det är mulet.
Bakgrund till konnotation. Bilden bryter mot vad som tidigare representerade svenska
soldater. Dels är bildspråket annorlunda med sin otydliga berättelse. Vad händer på bilden?
Dels bär soldaten solglasögon, något som bryter med tidigare föreställningar. Piloter har över
tiden haft detta attribut på bilder, men inte svenska armésoldater. Solglasögonen har två
grundsyften, dels att skydda mot sol, dels att skydda mot splitter, men kan också ses som ett
maktattribut och ett anonymitetsattribut.100 Det först nämnda kan kopplas till inledningsvis
piloter och status, men också till ett igenkännande hämtat från främst specialförband och

Michael Finta, Arménytt, nr 1, s.12
Michael Finta, Arménytt, nr 1, s.12
100 Brown, (2011), Why shades keep you cool, The Guardian.
http://www.guardian.co.uk/education/2011/mar/07/sunglasses-cool-western-culture
98
99
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associationen kring användandet av solglasögon, som finns spritt genom media. 101 Till de
svenska skyddsglasögonen finns även gula och ofärgade glas. Dessa ses mycket sällan på bild
oavsett väderlek.
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, dess budskap förblir svårtolkat, dels
på grund av den svårbegripliga bakgrunden, vad gör dom? Dels beroende på soldatens
varande, ansiktsuttrycket, är han självsäker eller osäker? Varför vänder han sig om när övriga
är på väg framåt? Varför bär han solglasögon när det inte är någon sol? Det finns ingen fiende
på bilden och det är svårt att framkalla ett tydligt hot. Inget vapen syns och bilden hjälper
inte till att skapa associationen till att soldaten faktiskt bär vapen och om så varför han gör
detta.
Textuell nivå: Bildens obegriplighet förstärks av rubriken och omvänt. ”Omedvetna men
klara, ett kompani ständigt i beredskap beredda för allt”. Soldatens lätt förvånade kanske
förvirrade ansiktsuttryck passar möjligtvis med kontexten avseende ett omedvetet kompani
som är beredda på allt, men det gör inte betraktaren trygg i sin tolkning. Bilden av slagfältet
faller i denna representation in i den otrygga och märkliga omvärlden som anses så
svårtolkad. Att förbanden skulle verka inom den globala konfliktskalan för svensk säkerhet är
inte en del av bilden utan snarare att detta kompani skall hjälpa andra svenska soldater, om
omvärldens prövningar blir för stora. Texten utlovar att de tränar som aldrig förr, men det är
svårt att tolka vad de egentligen tränar. Hur tränar man på att vara ”beredda för allt” mot ett
osynligt hot?102
Intertextualitet: Denna bild och bildtext faller inte med tydlighet in i ett tidigare bildspråk,
utan producerar den nutida kontexten med dagens förförståelse och kodning. Solglasögonen
kan representera identifikation och reproduktion av bilden vid nutida internationella insatser
med amerikanska förgrundsgestalter. Detta kan tolkas i kontexten av att här hemma behöver,
alternativt skall vi inte skyla vår blick av respekt mot den vi talar, men när vi möter andra för
oss märkliga kulturer är det acceptabelt.

Representativt exempel på artikelbild med solglasögon på soldater.
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/defence/australias-special-forces-bear-heavy-combatburden-in-afghanistan/story-e6frg8yo-1226088064608
102 Kilcullen, (2009), s. 292-293.
101
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”Afghanistan helvetet på jorden”103
Bilder som återfinns i reportage i slutet av varje Arménytt 2011, representerar tjänst utanför
rikets gränser. 104 Att dessa finns med är i sig inte märkligt eller förvirrande, då dessa
aktiviteter är en mycket stor del av arméns nuvarande verksamhet, men de bryter mot den
normerande ton som fokuserar på nationellt försvar. Bildspråket är av en annan karaktär än
den som finns kopplade till arméns utveckling mot 2014 och den nationella fokusen. Här ges
bilderna närmast en karaktär av reseskildring i stället för att vara representationer i
framtidsutvecklingen och den normgivande idén om slagfältet.

Figur 4.7: Arménytt, 2011, OMLT i strid tillsammans personal ur 2.Kandak, nr 1, s. 13.

Denotationsnivå: Färgbild och en rubrik till vidhängande artikel, soldat i annorlunda grön
fältuniform med ett raketgevär på axel. Sandkamouflerat fordon med en soldat i takluckan
och en kulspruta i samma riktning som soldaten i förgrunden pekar sitt raketgevär.
Bergsterräng, sand och grusväg, skymning alternativt gryning.

103
104

Martin Liander, Arménytt, nr 1, s.13.
Se innehållsförteckning av Arménytts tre nummer 2011.
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Bakgrund till konnotation. Bilden bryter mot vad som tidigare representerade slagfältet i
Arménytt, med svenska soldater med en svensk naturbakgrund. Dock är dessa typer av bilder
vanliga i dagspressen och på Försvarsmaktens hemsida, där den tidigare traditionella bilden
av svenska soldater i nuläget är underrepresenterad. Bildspråket är familjärt, men de icke
svenska aktörerna är ofta anonyma och okända, vilket kan skapa ett främlingskap och en
mystifiering kring vilka dessa är och vad de har för drivkrafter. Bilden av aktivitetens fiende
är präglad av diskursen kring ”the war on terror” och ”counterinsurgency” som allt som oftast
sammanlänkas med det så kallade terroristnätverket al-Qáida. 105 Raljant uttryckt liknas
fienden vid män i skägg med löst sittande kläder, som genom eldöverfall, mineringar och eller
med själmordsbombare gör sin röst hörd. Det är dessa krigare som ofta sammanlänkas med
det som benämns irreguljär-, okonventionell- och asymmetrisk krigföring. 106
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, dess budskap ligger i linje med
tidigare förförståelse avseende soldater som riktar sina vapen mot en för betraktaren imaginär
fiende, men innehållet förblir för många en tolkning för fantasin då kodspråket i många fall
saknas. Vem ”försvarar” alternativ varför ”försvarar” de svenska soldaterna något.
Textuell nivå: Rubriken höjer intensiteten i bilden och skapar en känsla omedelbar fara,
vilket skapar en viss dissonans då soldaten i förgrunden verkar ta det hela med ro. Läs
soldatens kroppsställning, ingen hjälm samt att objekten förblir statiska för betraktaren. Även
här skapas en osäkerhet hur detta hänger samman med försvaret av Sverige och det nationella
fokus som Arméinspektören ger uttryck för, vilket kan ge detta en karaktär av något tillfälligt
och valbart.
Intertextualitet: Denna bild, som redan nämnts, ligger i linje med tidigare språkbruk, men
dess innehåll främmandegörs i det avseende att det inte internaliseras i Arménytts diskurs om
nationens försvar. Artiklar av detta slag har förekommit i olika grad genom tidningens
historia. Inledningsvis som något andra nationer gjorde, men i samband med svenska
missioner gjordes detta till en verksamhet som armén bedriver. Inte som en del av nationens
försvar, utan snarare som en del av världssamfundets hjälpande hand.107

Spear i Williams, (2008/2010), s. 389-397.
Försvarsmakten, (2011), Militärstrategisk doktrin, s.26-31.
107 Läs Vietnamkriget, Kongo, Libanon, Kosovo mm. Arménytt från 1949 i original finns på Anna Lindh
biblioteket.
105
106
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”Afghanska bröder”108

Figur 4.8: Arménytt, 2011, nr 2, s. 31.

Denotationsnivå: Färgbild och vidhängande rubrik för stycket, soldat i sandfärgad fältuniform
utan kängor med ett leende och en tallrik med mat, tre leende individer med ur en svensk
kontext annorlunda kläder, en leende individ med t-shirt och väst och lila löst sittande byxor,
alla sitter på marken, mat och dryck är framställt på marken.
Bakgrund till konnotation. Bilden bryter mot vad som tidigare representerade idén om
slagfältet, där svenska soldater förbereder sig eller verkar mot en fiende. Dels är bildspråket
annorlunda med sin uppsluppna stämning och den svenska soldatens uppknäppta stil utan
kängor och fältjacka. Dels kan den representera något annat än det som förväntas vara
kärnverksamheten i lösandet av uppgiften irreguljär krigföring. Denna typ av bild är
förekommande i media och på Försvarsmaktens hemsida, ofta föreställande militärer som
samverkar med byråd eller byäldstar. Denna typ av social interaktion mellan militär makt och
folket ses som ett viktigt inslag, för att etablera ömsesidigt förtroende och förståelse mellan
den

population

som

skall

skyddas

och

soldaten,

i

de

internationella

upprorsbekämpningsdoktrinerna,109men beskrivs inte i alla stycken som tillhörande idén om
slagfältet genom bildspråket utan ses som någonting annat i väntan på bilder om avgörande
slag.
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid och trevnad. Männen ger fotografen
och bildens publik en känsla av att de har roligt tillsammans. Dom har vila, äter och har roligt
108
109

Martin Liander, rubrik för stycke i artikel om OMLT i Afghanistan, arménytt 2011, nr 2, s. 31.
Skall läsas som USA:s FM 3-24 samt Storbritanniens JDP 3-40.
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innan de skall jobba på nytt. Bilden ger även en känsla av kontraster mot vad som förväntas
på en bild vid en matsituation. Avsaknaden av ett bord, maten uppdukad på en matta ger
bilden en orientalisk mysticism, där vi inbjuds att deltaga.
Textuell nivå: Denna bild och bildtext skapar en känsla av att även det goda finns på en plats,
som även benämnts som ”helvetet på jorden”. Rubrik och bild samverkar till att skapa en
positiv atmosfär och känslan av ömsesidigt förtroende mellan de svenska soldaterna och deras
afghanska samarbetspartner.
Intertextualitet: Bilden av samarbete och samverkan återfinns genom Arménytts bildhistoria,
men bildspråket har varit mycket mer formellt och antagit en ton av det uniformerade
strikta, gällande militära, polisiära och civila, samt övervägande varandes i en nationell
kontext. Detta faktum förstärker tolkningen av denna bild som varandes något annat. Något
som ligger utanför tjänsten och tas med för att ge en mer allmän bild av livet under en
utlandsmission. Med annorlunda klädda samarbetspartners och med en irreguljär
motståndare, som använder okonventionella metoder. Med andra ord, likt en reseskildring.
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”Planerad Anskaffning av mörker materiel”110
Ett genomgående tema i bildberättelsen om idén om slagfältet är materielsystem,
materielutveckling och materielanskaffning. Fascinationen och övertygelsen om teknikens
inverkan på slagets utgång är påtaglig i Försvarsmakten.111 I alla nummer av 2011 års utgåva
av Arménytt finns dessa berättelser om teknik och materiel, som en viktig komponent.

Figur 4.9: Beskuren bild i Arménytt nr 2, s.24

Denotationsnivå: Färgbild och artikelrubrik, bildförstärkare med tillbehör, skruvar, remmar,
linser, linsskydd, ögonmussla, grågrön färg.
Bakgrund till konnotation: Ur artikeltexten kan det hämtas följande påstående.
Med teknikövertag och en välövad förmåga att strida i mörker kan de hot som förekommer mötas.

Detta citat skall knytas till den text som handlar att Försvarsmakten genomför mycket
verksamhet i mörker, nationellt som internationellt, men kan också ses som ett mer allmänt
förhållningssätt till teknik och materiel. Detta förhållningssätt utgör i den allmänna militära
teknikdiskursen ett viktigt fundament i motivbildning för anskaffning. Med andra ord om vi
är tekniskt överlägsna fienden har vi en större möjlighet till framgång på slagfältet.112I detta
bildexempel har jag valt bildförstärkare, men kraven på ny materiel finns på alla nivåer, från
stridsvästar till uppgraderingar av stridsvagnar. Det som är värt att notera är att ingenstans i

Fredrik Karlsson, artikelrubrik, arménytt 2011, nr 2, s. 24-25.
Axberg, (2009), s. 9.
112 Jämför med debatten om femte generationens stridsflygplan.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Forsvarsmakten-vill-uppgradera-Gripen/
110
111
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Arménytt 2011 kan man läsa ut mer precist i vad hotet består av, utan endast hur det skall
mötas med organisation, metod och materiel.
Konnotationsnivå: Skapar en känsla av modernitet och teknisk överlägsenhet i relation till
den irreguljäre fienden. Mot den reguljäre fienden ses det som en nödvändig utveckling för
att kunna hantera den tekniska ”kapprustningen”.
Textuell nivå: Den planerade anskaffningen ses som ett led i den ständiga moderniseringen
alternativt i den tekniska ”kapprustningen” mot den reguljäre fienden och som skapande av
överlägsenhet mot irreguljäre fienden.
Intertextualitet: Bildspråket är familjärt. Bilder på enskilda system eller system i interaktion
med människor återfinns sedan Arménytt start. Artikelrubriken har ett typsnitt som skiljer
sig åt från historien och länkar istället ihop berättelsen med Försvarsmaktens gemensamma
typsnitt.
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”Personlig utrustning”113

Figur 4.10: 2st av totalt 6st bilder föreställande ny stridsväst från Arménytt nr 1, s.10-11.

De två bilderna ingår i ett kollage om totalt sex bilder, varav tre stycken har motiv med grön
uniform och tre stycken med ökenuniform.
Denotationsnivå: Färgbild och artikelrubrik, två personer med maskerade ansikten, en person
bär grön fältuniform den andre bär sandfärgad fältuniform och skägg, Den grönklädde bär
fältmössa och den sandfärgade bär beige basebollkeps, båda bär stridsväst, men dessa är olika
sammansatta, en person bär automatkarbin, båda står stilla.
Bakgrund till konnotation: Försvarsmakten har över tid gjort förändringar avseende soldatens
personliga utrustning i syfte att anpassa denna mot den kontext i vilken soldaten förväntas
uppträda. I grunden har det uniforma styrt utrustningens bärande och dess anskaffning.
Variationer har över tid funnits mellan olika förband, beroende på deras uppgifter och
därmed skilda behov. Exempelvis har jägarförband haft större ryggsäckar för att kunna
uppträda autonomt under en längre tid, i jämförelse med vad exempelvis mekaniserade
förband har, som kan ha sin personliga utrustning på fordon i stället för på ryggen.

113

Magnus Hallberg, artikelrubrik, arménytt 2011, nr 1, s. 10-11.
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Det uniforma har till del förändrats i och med insatser med nya och mindre
organisationsenheter kopplat till internationella insatser. Här har initiativ tagits i syfte att
optimera den personliga utrustningen efter lokala förutsättningar.114För att möta dessa behov,
något som även har uppmärksammats i massmedia, och för att minska risken för olyckor i
samband med egna initiativ, anskaffas utrustning som i större grad kan anpassas efter
individens önskemål än tidigare. I likhet med det jag kommenterat avseende myter, skapar
den personliga utrustningen en symbolik och en identifikation. Där den personliga
anpassningen av sin burna utrustning kan motiveras av en vilja att identifiera sig med förband
som kan anses ha hög status på slagfältet. Detta kan även gälla personliga attribut, likt skägg.
Skägg har i många fall odlats inför och under en afghanistaninsats, dels beroende på en
förförståelse att afghanska kulturen uppskattar en sådan gest, dels beroende på att främst
amerikanska specialförband visats i media med en ansenlig mängd skägg i ansiktet. Bilden
enligt nedan är ett exempel på det normativa skägget och ett exempel på stridsvästar och
schalar, som ligger utanför ordinarie anskaffning.

Figur 4.11: Svenska soldater i Afghanistan.115

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Ovriga-nyheter/Insats-forsvar/Mer-an-barakamouflage/-Hur-svart-kan-det-vara-att-ta-fram-en-uniform/ 2012-03-13
115 http://www.beards.org/images/displayimage.php?album=148&pid=3831#top_display_media
Bilden är beskuren samt till del maskerad av författaren. 2012-03-13
114
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Konnotationsnivå: Bilden skapar en känsla av modernitet och utrustningen kan ge en känsla
av samhörighet med andra reguljära förband likt USA, som i vissa stycken kan anses vara
förgrundsgestalter i strid kopplat till erfarenhet. Soldaterna känns inte i alla stycken
autentiska på grund av den skyltdockslika kroppsställningen. Med andra ord kan de uppfattas
som statister i sammanhanget, men samtidigt skapar maskeringen av deras ansikten frågor
huruvida det finns en anledning att hemlighålla deras identitet, vilket talar mot att de skulle
vara inhyrda statister. En tredje förklaringen är att maskeringen faller in i mönster som kan
återfinnas i nutida kontext vid återgivningen av tjänstgörande i internationella operationer
eller bilder på personal med skyddad tjänsteställning. Det kan finnas ytterligare förklaringar,
men i grunden skapar denna maskering endast förvirring och tar fokus från västen. Mannen i
sandfärgad uniform bär skägg vilket förstärker bilden av en soldat som uppträder i
Afghanistan. Blandningen av gröna och sandfärgade uniformer bidrar till uppfattningen att
armén skall kunna verka globalt och ger inte det nationella ett större utrymme.
Textuell nivå: Bild och rubrik samspelar för att rikta uppmärksamheten på stridsvästen.
Intertextualitet: Bildspråket är till del familjärt. Bilder på soldater i sin personliga utrustning
är bekant, men de maskerade ansiktena skapar tolkningssvårigheter. Rubriksättningens
typsnitt är av traditionellt snitt och inte en del av det nuvarande försvarsmaktsgemensamma.
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”Arméns utvecklingsplan”116

Figur 4.12: Visualisering av arméns utvecklingsplan 2012, Arménytt, nr 3, s.9.

Denotationsnivå: Färgbild och artikelrubrik, vinterlandskap, fjällbjörkar, sex soldater med
vinterutrustning, stridsutrustning och skidor, solljus, fyra av soldaterna hukar sig, rörelse,
samtal.
Bakgrund till konnotation. Här är vi tillbaka i den traditionella bilden, som är familjär för ett
flertal generationer av tidigare värnpliktiga soldater. Denna typ av bild har funnits med i
Arménytt, reglementen och soldatinstruktioner allt sedan 1949.

117

Den skänker en

igenkännande bild över den svenska beredskapen, arméns brigader med vaksamma
skyttesoldater beredda att försvara Sverige mot stater eller pakter från öst. Dessa bilder
kopplades med hur armén skulle avvärja eller fördröja en fiende som kom in från norr.
Vinterträning var för de flesta ett stående inslag i värnpliktsutbildningen fram till 2000-talet.
I samband med att hotet från öst bedömdes av Försvarsmakten att minska, minskade också
vinterutbildningen i omfattning. En invasion från norr ansågs inte vara rimlig och hotet från

116
117

Lars Nilsson, Artikelrubrik, Arménytt, nr 3, s. 6
Från 1949 års Arménytt är detta kontrollerbart genom Anna Lindh biblioteket.
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Ryssland avskrevs. Detta har i det allmänna militära medvetandet till del förändrats efter
Georgienkrisen 2008.118
Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, även om exakt tid är svårt att
fastställa då uniformen och utrustningen och är tidlösa i den meningen att de visuella
förändringarna är små. Svenska soldater tränar i vintermiljö för att i denna klimatzon kunna
verka mot en reguljär fiende från öst. Bilden i sig påvisar inte om detta är män eller kvinnor,
men den kollektiva associationen till denna typ bild från tidigare förförståelse av slagfältet
skapar män av individerna.
Textuell nivå: Denna bild likt de övriga i artikeln förstärker uppfattningen om att armens
utvecklingsplan fokuserar på det nationella, då bildernas fond ger intrycket av att
aktiviteterna utspelar sig i en svensk miljö.
Intertextualitet: Bilden är balanserad mot det genomgående budskapet i 2011 års upplaga av
arménytt där fälttjänsten är normerande och återtagandet av nationella uppgifter är i fokus
och går att känna igen från liknade motiv i arménytts historia.

Figur 4.13: Arménytt, 1989, nr 2, s.11.

FOI uttalande i Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hot-fran-ryssland-kan-inteavskrivas_18281.svd
118
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”AI har ordet” 119

Figur 4.14: Arménytt, 2011, nr 3, s.4.

Denotationsnivå: Färgbild och rubrik, fyra personer eventuellt fem ses på bilden, den ena är
arméinspektören och generalmajoren Berndt Grundevik, de andra är okända med utländska
uniformer. Generalen pekar med höger arm, ansiktet är stramt. Han bär grön kamouflage
uniform utan stridsutrustning. På huvudet bär han mörkblå basker. Personen i bakgrunden
bär solglasögon av civilt snitt, en av de hitre soldaterna har ett vapen på sin rygg.
Bakgrund till konnotation. Den militära organisationens gradsystem skapar en förväntad
vördnad och åtlydnad av högre befäl. Detta kulturella beteende gäller nationellt som
internationellt på en glidande skala. Det är upp till chefen att sätta denna nivå, intill dess att
denne uppvisar en normglidning utifrån vad som militärt förväntas av en chef, då
organisationen tillåts ifrågasätta ledarskapet.120

119
120

Grundevik, Arménytt, 2011, nr 3, s.4.
Whyte, (1956) The Organization Man, s. 13-14.
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Konnotationsnivå: Färgbilden skapar en känsla av nutid, Generalens ansiktsuttryck upplevs
som bestämt och hårt. Kroppen är rak och skapar känslan av spänst. Han är bestämd och talar
med stor tydlighet med utländska soldater.
Textuell nivå: Arméinspektören tar ordet inte bara genom ett textuellt påstående utan även
genom bildens förstärkning. Här uttalar sig en soldat, ledare, chef och general med kapacitet
att verka i sammanhang som förknippas med chefskap för inte bara nationella organisationer,
utan även i den internationella kontexten. Dennes ord skall tas på allvar.
Intertextualitet: Bilden är balanserad mot det genomgående budskapet i tidningen artiklar där
fälttjänsten är normerande. Bilden kan också ses i ett större sammanhang där en chef väljer
att skapa en representation i en given kontext i likhet med vad som beskrivits under den
konnotativa nivån. Det som till del skiljer denna bild från tidigare ledare i Arménytts historia,
är det återkommande bildspråket som tydligt sammanlänkar arméinspektören med chefen
som leder från fronten och inte med de administrativa sysslorna vid skrivbordet.
Jag har valt att avsluta bildserien på samma sätt som jag inledde denna, med arméns högste
företrädare. Upplägget har syftat till att påvisa individens roll i diskursen men även
diskursens roll för individen och dess uppfattning om slagfältet.
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Bilden av slagfältet
I ett försök till en logisk övergång från delar till helhet, inleder jag med visualiseringen av
arméns övergripande vision och målbild, som uttrycks i arménytt, 2001, nr 3. Därefter avser
jag skapa en kontext genom att sammanställa bilderna av slagfältet till en bild av slagfältet.

Vision121

Figur 4.15: Arménytt, 2011, nr 3, s.10.

Denna bild skall tydliggöra arméns vision, vad de ansträngningar som görs syftar till. Bilden
med denotationer av grön fältuniform och sandfärgad dito. Bildtext anger på svenska och
engelska; för Sverige, inte i Sverige. Ordet vision är störst, arméförbanden därefter. De
svenska orden är större än de engelska. Detta ger en konnotation av att dessa ansträngningar
skall kunna utföras globalt, inte bara genom bildtextens för, utan genom den suggestiva
121

Författarens egen bildtext.
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blandningen av grönt kamouflage och sandfärgad kamouflage, antydande nationellt och
internationellt samt det svenska språket och det engelska.
Intertextuellt finner jag denna bild som mycket intressant då den tydligt bryter med tidigare
bildspråk, inte bara vad avser typsnitt utan även i sin suggestiva ton. Där målgruppen inte
längre är den egna publiken, med arméns personal som nav. Här riktar sig budskapet genom
sin engelska text, som förvisso är av mindre typsnitt än det svenska, globalt.
Textuellt: Därnäst följer arméns målbild. Här skall de kvantifierade, tidssatta och mätbara
målen visas, som skall bädda för visionen, den mentala bilden av framtiden. 122

Målbild123

Figur 4.16: Arménytt, 2011, nr 3, s.11.

Slå en kvalificerad och konventionellt uppträdande motståndare, globalt. De komplexa
operationerna är nu specificerade till en kvalificerad och konventionellt uppträdande
motståndare. Dock uppstår det problem med den textuella framställningen genom den andra
bilden i denna korta artikel, som rimligen skall belägga denna utsaga och eventuellt förtydliga
tolkningen ”för Sverige”.

122
123

Abrahamsson och Andersen, (2005), s. 170-179.
Författarens egen bildtext.
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Visualisering av Vision och målbild124

Figur 4.17: Arménytt, 2011, nr 3, s.11.

På den denotativa nivån ser vi soldater, gröna fältuniformer, utrustning och tallskog vilket på
den konnotativa nivån skapar en känsla av att de komplexa insatser, som skall göras, görs i
Sverige. Intertextuellt utspelar sig också en kamp mellan traditionellt bildspråk och nutida
försvarsmaktsgemensamt bildspråk, konstruerat av informationsstaben.125Kontextuellt skapar
detta en kognitiv dissonans, där möjligheten att tolka hämmas av blandningen av tidigare
förförståelse och ett nytt bildspråk utan ett i alla stycken fungerande ”lexikon”. 126 Från ett
betraktarperspektiv uppstår frågor om det är flera berättare inblandade i skapandet av
narrativet och om dessa är oense om vad visionen egentligen skall uttrycka och hur den skall
omsättas i praktiken. Mer om detta i efterföljande kontextuella förståelsebeskrivningar.

Författarens egen bildtext.
Se Försvarsmaktens hemsida avseende typsnitt och generellt bildspråk.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/ 2011-03-04.
126 Kilcullen, (2009), s. 295-296.
124
125
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Detta har varit en presentation av ett urval av bilder jag funnit representativa för
konstruktionen, bilden av slagfältet. Från analysen av dessa avser jag nu sätta dessa i en
kontext och därmed besvara min första frågeställning.

Hur återges bilden av slagfältet i Arménytt?
Hur framställs bilden av slagfältet genom de tolkningar jag gjort av de tidigare bilderna?
Genom bilderna återges slagfältet som en arena för manlig konflikhantering, beväpnade med
högteknologiska system och med en fast hand, tas initiativ och ansvar i en fysiskt krävande
miljö. Det finns ett yttre hot mot Sveriges territorium och det finns en omvärld som behöver
hjälp. Detta hot är avpersonifierat i bilderna, där myten bygger ett vi, de goda och ett dem, de

onda. Där den maskulina nationen måste stå stark och vara beredd att skydda sina kvinnor
och barn mot de andra, samtidigt som konstruktionen av den manliga, starka, nationen också
måste vara beredd att rycka ut för att skydda andras, svaga, kvinnor och barn mot den
inhemska barbaren. I nuvarande kontext med löst sittande kläder och skägg.127
Bilderna av det manliga idealet förstärks genom bilderna av en fysisk och psykiskt mycket
stark chef och ledare, som ger manligheten en alfahanne att följa och efterlikna. Bilder av
vänskapliga förhandlingar, ömsesidigt utbyte förekommer inte där han finns avbildad. Dock
återfinns detta i två av bilderna från Afghanistan, där en av dessa finns representerad i denna
undersökning, men med förbehållet att tolkningen av dessa ligger inom ramen för fritid. Med
andra ord, i väntan på att få börja arbeta på nytt. De nya bilderna av slagfältet passar inte i alla
stycken in i den bild som kan anses vara normgivande diskurs. Bilder från andra världskriget
känns mer bekanta än att se soldater dricka te med män med skägg iförda löst sittande
skjortor och huvudbonad. Tedrickande i sig kan te sig provocerande, som en paus från det
som egentligen borde utföras. Med andra ord kärnverksamheten på slagfältet, det vill säga
utkämpandet av slaget. Med det mentala konceptet från de reguljära slaget och den reguljära
organisationen i strid för att betvinga den andres vilja genom fysisk påverkan, så kan det vara
svårt att tolka det pågående irreguljära slagfältet. Det kan snarast ses som något udda och
temporärt. Ett uttryck för detta kan vara tillfälligt sammansatta organisationer som skall
verka i dessa miljöer i väntan på att slagfältet återtar sin riktiga form.128

Peterson i Sjoberg och Via, (2010), s. 21-22.
Med tillfälligt sammansatta organisationer menas, MOT, OMLT men också plutons och kompanienheter
som har under en längre period organiserats via SWEDINT genom rekrytering från hela bredden av ordinarie
”krigsorganisation”.
127
128
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Myten om det gamla och nya har en något konfys framtoning, där tolkning kan utgöras av de
trendssättande bilderna förställande verksamhet med fokus på det nationella. Dessa hämtar
kraft ur det förflutna, det väl kända och väl fungerande invasionsförsvaret. Med sin rationella
och mäktiga organisation byggd för att möta en väldefinierad fiende. Nu har fienden på nytt
visat sitt rätta ansikte och armén har återigen en viktig nationell roll att fylla. 129Samtidigt
finns det en konflikt mellan det nya bildspråket, som de försvarmaktsgemensamma
bilderna130 ger och det traditionella bildspråket som känns igen från Arménytts start. Där det
traditionella ger en tydlig igenkänning, har det nya en mer implicit framtoning. Med begrepp
som, mångsidiga krigsförband och komplexa insatser för Sverige, antyder dessa att det finns
något som kan uppträda i varierande form och som kan verka i sammansatta operationer till
Sveriges gagn. Efterföljande bild, med det traditionella bildspråket, klarlägger för betraktaren
vad dessa syftar till. I tillhörande artikeltext återfinns en förstärkning till den traditionella
bilden i form av arméns målbild.
Arméns krigsförband är utformade för att i brigadsram kunna slå en kvalificerad och konventionellt
uppträdande motståndare.131

Genom detta tillrättaläggande, denna konstruktion, skall Sverige försvaras mot den andre.
Slagfältet, som det en gång såg ut skall återupprättas, med en kvalificerad fiende som
uppträder konventionellt. Med kvalificerad, tolkas i detta avseende, någon som ligger på
motsvarande tekniknivå som oss själva. En fiende som för krig med en låg tekniknivå och
därutöver uppträder med en kvinnlig list skall förbises och hanteras som en övergående
anomali.
Avslutningsvis har bilderna ett genomgående tema av konflikthantering genom fysiskt våld.
Lite beroende på hur långt man avser gå gällande tolkningen av bilden på en svensk soldat
som äter mat med män från en annan kultur, så är den övergripande tolkningen entydig.
Denna visualisering kan projicera makt och anses vara fredsbevarande, 132 men kan också
utgöra en konstruktion som leder till en självuppfyllande profetia.133

Björn von Sydow uttalande i Newsmill, 2009, http://www.newsmill.se/node/3108.
Figur 4.15.
131 Arménytt, (2011), nr 3, s.11.
132 Försvarsmakten, (2011), Militärstrategisk doktrin, med doktrinära grunder (MSD 12), s.45.
133 Houghton, (2007), s. 28
129
130
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Diskussion och slutsatser
Inledning
Då nedanstående fråga hanteras utifrån ett resonemang av tidigare slutsatser, ligger denna
under kapitlet diskussion. Något som ger mig en större frihet att föra en diskussion och inte
enkom behandla frågan som ett empiriskt resultat från analysen.

Vad är konsekvenserna av denna konstruktion?
De välkända bilderna är just välkända genom att de under lång tid har upprepats framför oss.
Bilderna kan upplevas närmast triviala och frågan uppstår om dessa är värda att analysera
överhuvudtaget? Det är just i detta, som det är av vikt att ifrågasätta det självklara och

avtrivialisera det invanda och diskutera konsekvenserna av denna konstruktion.
Myten om det manliga slagfältet. Den enda feministiska liknelsen i denna konstruktion kan
återfalla till modern som gång efter annan försöker skapa trygghet genom att svepa den
välbekanta filten runt en. Med kompanier, bataljoner, brigader och den svenska jorden, som
ett nav, skall vi fjärma oss från omvärlden och dess oresonlighet i att försöka anpassa sig till
vår bild av slagfältet. Skulle det behövas skicka ut resenärer för att rädda andra delar av
världen, så formar institutionen dessa organisationsenheter enligt koncept som återspeglar det
tillfälliga och övergående. En jämförelse kan göras med en insikt i att inte sända ut en
hammare där det inte finns några spikar, men då bilderna så starkt framhåller hammaren som
det optimala verktyget för Sveriges fred och frihet är det svårt att skapa förutsättningar för
alternativ eller komplement. Myten om det manliga slagfältet kan i det lilla perspektivet
påverka rekrytering. Med detta avser jag inte att det bara skulle bli svårare att rekrytera
kvinnor, utan snarare att de skulle försämra förutsättningarna till rekryteringen av
oliktänkande. Det vill säga människor som inte i alla stycken är övertygade om att det
manliga slagfältet är det optimala betraktelsesättet på en statlig konflikthantering och
därutöver inte är fast övertygade om varats beskaffenhet i nuvarande form. I det stora
perspektivet kan denna bild även skapa en självuppfyllande profetia där bevarandet av denna
konstruktion går före den konstruktiva fredens ideal.
Det i vissa stycken tveksamma narrativet, som har belysts under den kontextuella
sammanställningen, skapar en osäkerhet. Det som uppstår mellan det nya bildspråket och det
traditionella skapar friktioner, där två narrativ utkämpar en strid om slagfältets ontologi.
Konsekvensen av denna fortfarande subtila och implicita strid är risken för framtida
trovärdighetsproblem

avseende

historiens

organisationen som skall agera inom dessa ramar.
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innehåll

och

legitimitetsproblem

för

De två konsekvenser som utgör kärnan av denna diskurs är, legitimitet och makt. Utan att
kunna tydliggöra sin legitima roll som varandes en efterfrågad resurs inom Försvarsmakten,
upphör organisationens existensberättigande. Här uppvisar majoriteten av visualiseringar en
stringent bild av slagfältet, som förstärks genom bilderna på arméinspektören. Dessa bilder
förklarar varför organisationen finns och varför den ser ut som den gör. Om ingen förändring
anses nödvändig inom Armén, kommer denna diskurs att fortleva. Alternativet är att denna
bild ifrågasätts och en kamp mellan nuvarande diskurs och alternativa diskurser uppstår.
Denna kamp kan initieras inom egen organisation, genom parallella-, överordnade- eller
utomstående organisationer. Orsaken till denna kamp kan variera, från skillnader i
uppfattning avseende vad framtida konflikter är och omfattas av, till att nyttja liggande
diskurs för andra intressen, som exempelvis en kamp om gemensamma resurser inom
Försvarsmakten. Genom att cementera nuvarande bild och överrösta andra diskurser säkras
denna legitimitet. Här kan individen genom sin externalisering känna sig trygg intill den
punkt då den repetitiva bilden av slagfältet avviker allt för mycket mot den uppfattade
verkligheten. På motsvarande sätt säkras makten genom en kamp om diskursen. Den tidigare
bilden av slagfältet har tjänat organisationen väl, varför då förändra denna nämnvärt? Att
bryta om en diskurs kan få till konsekvens att maktbalansen förändras. Resurser omfördelas
och ledarskapet justeras. Här har bilderna på arméinspektören en roll att fylla. Han har som
ledare ett ansvar för att skapa och vidmakthålla myten om slagfältet för att behålla
organisationens existensberättigande. Med ett tydligt ledarskap och med poser som ingjuter
fruktan i eventuella företrädare av andra diskurser, säkras denna bild av slagfältet.
Avslutningsvis har denna undersökning syftat till att blottlägga och tolka den nutida militära
bilden av slagfältet med ett fokus på språket. Arménytts användande av språket för att
beskriva nya hot eller en förändrad omvärldssyn är i vissa stycken helt frånvarande. Likt min
inledning i detta svar, är myten om slagfältet ett hot mot innovativa tankar. Språket utnyttjas
för att avgränsa slagfältet till det vi redan känner som en etablerad sanning, istället för att
beskriva de globala fenomen som i nutid uppträder gång efter annan. Användandet av ord
med förstärkande bilder så som reguljära- och irreguljära hot, nationella och internationella
intressen, konventionell och okonventionell krigföring är i det närmaste kontraproduktiva i
en strävan att bättre förstå vår omvärld. Då dessa är fast förankrade i en förförståelse kopplat
till den traditionella bilden av slagfältet.
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Förslag på framtida forskning
Även om denna undersökning har haft en tydlig avgränsning avseende urval har jag i mina
slutsatser hanterat flera perspektiv. En spännande inriktning skulle vara att utifrån ett
säkerhetspolitiskt perspektiv undersöka hur Försvarsmaktens nutida bildspråk riskera att bli
en självuppfyllande profetia. Med en ökad öppen fokusering på Ryssland som varandes ett
framtida hot, publicerar Försvarsmakten artiklar om hur vår nationella beredskap skall
förbättras. Detta sker dels genom anskaffning av ny materiel likt uppgradering av JAS och
dels genom ökad övningsverksamhet i Östersjön. Vad kan dessa bilder ha för framtida
konsekvenser och hur skulle dessa kunna tolkas från ett ryskt perspektiv. 134

Slutord
Min ansats har genom hela denna undersökning utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv. Jag har under inga omständigheter haft som ambition att blottlägga bilden av
slagfältet i termer av, sant eller falskt. Om detta hade varit fallet så hade jag aktivt medverkat
till att reproducera alternativt falsifiera konstruktionen, vilket hade varit kontraproduktivt.
Min ambition har istället varit, att inför läsaren blottlägga dess möjliga tolkning i dess
nuvarande form och därigenom möjliggöra ett medvetet sätt att reflektera kring rådande
diskurser och därmed skapa mer jämbördiga maktförhållanden i den kommunikativa akten. I
en sista ansträngning att förstärka detta budskap vill jag belysa bildernas reproducerande
mönster, där bilderna av slagfältet är av bekräftande karaktär. Repetitionen av dessa bilder
innebär att någonting upprepas, inte att sanning beläggs.
Om ett budskap upprepas tillräckligt ofta orkar vi till slut inte längre ha en analytisk och kritisk
inställning till det, utan vi accepterar innehållet på det sätt som det framställs. 135

I min ambition av att undersöka språkets påverkan i form av visuella representationer och
hur de konstruerar arméstridskrafternas bild av slagfältet har denna reflektion varit av
avgörande karaktär.

134
135

Se även Madelene Lindström och Mike Winnerstig, (2012), Försvarsallians i förändring, FOI-R--3204—SE
Waern, Pettersson och Svensson, (2004), s. 136.
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