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Vad gör du just nu?
-

En kritisk diskursanalys av Försvarsmaktens reklamkampanjer

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att med hjälp av diskursanalys med inriktning på
bildanalys och samspelet mellan text och bild, jämföra kampanjerna ”Det där löser sig
säkert” med dem på temat ”Vad håller du på med?” för att utröna om deras syfte, innehåll
och diskurs förändrats över tiden och i så fall på vilket sätt. Detta syfte tar sig uttryck i
följande huvudfrågor:
Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?
Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?
När det gäller fråga ett ovan visar uppsatsen att det som de båda kampanjerna
diskursmässigt har gemensamt är att den övergripande säkerhetspolitiska diskurs som
förmedlas genom bilderna, är den nya säkerhetspolitiska doktrin som gör gällande att det
moderna samhällets primära hot inte är det totala kriget utan en komplex hotmiljö
bestående av allt ifrån instabila länder i när och fjärran, terrorism och naturkatastrofer.
Ingen av kampanjerna förmedlar dock visuellt på ett mer utförligt sätt vad Försvarsmakten
egentligen sysslar med.
När det gäller fråga två ovan påvisar uppsatsen följande skillnader mellan de båda
kampanjerna. Den första kampanjen kronologiskt betraktat, ”Det där löser sig nog”,
framställer miljöer som innehåller våld och fara som Försvarsmakten gör anspråk på att vara
en konstruktiv aktör i, medan den andra kampanjen, ”Vad håller du på med?”, föreställer
unga människor vilka sysselsätter sig med tämligen meningslösa projekt, där försvarsmakten
kan erbjuda mer meningsfulla sysselsättningar.
Summa summarum, Försvarsmakten anser sig vara en viktig aktör vid extrema, kaotiska
situationer i Sverige och världen och kan erbjuda den som så önskar ett meningsfullt arbete
inom de ramar den nuvarande säkerhetsdoktrinen sätter.
Nyckelord: Reklamkampanj, rekrytering, bildanalys, målgruppsanalys, kritisk diskursanalys
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What are you doing?
-

A critical discourse analysis of the Swedish Armed Forces
advertisement campaigns

Abstract: The aim of this essay has been to analyze two advertising campaigns made by the
Swedish Armed Forces (Svenska Försvarsmakten) with the help of discourse analysis,
focusing on the pictures involved and the dialectics between pictures and texts. The first one
can be called “Someone will solve the problems” and the other one “What are you doing?”
Questions involved are
What kind of discourse lies behind these campaigns?
What are the differences between the two campaigns?
The main discourse can be described through the new security doctrine for the Swedish
Armed Forces where they no longer focus on total war but a more complex and at the same
time more unpredictable threatening global environment, due to unstable countries all over
the world, terrorism and nature catastrophes, often dependent on global warming. Thus this
is the present task for the Swedish Armed Forces.
The two campaigns differ in the way that “Someone will solve it” focuses on the tasks for the
modern defense and the other one, “What are you doing?” points out the defense as
offering a meaningful future.
Keywords: Advertisement, recruitment, critical discourse analysis, campaign, Swedish
Armed Forces
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Inledning
Bakgrund
Försvarsmakten har sedan åren runt Sovjets upplösning minskat kraftigt i antal soldater och i viss
mån vad gäller förmågor. För att enkelt illustrera denna utveckling visar antalet soldater verksamma i
försvarsmakten skiftet från ett värnpliktsbaserat invasionsförsvar som mellan åren 1975-1989
grundutbildade runt 45000 soldater årligen, motsvarande ungefär 90 procent av årsklassen 1, till
2011 års antal anställda och kontrakterade 6600 soldater inom ett starkt insatsförsvar med fokus på
internationella insatser. 2
Den bakomliggande försvarsideologin löd förr under devisen hela folkets samlade värnkraft, där
Försvarspolitiken syftade till att skapa förutsättningar för att utbilda, organisera, beväpna och
mobilisera stora delar av befolkningen. För att denna värnkraft skulle kunna kraftsamla mot fiendens
anfallsriktningar och möta hotbilden fodrades stora numerärer och en militär närvaro över hela
Sveriges yta .3
Det tidigare systemet som matade försvarsmakten med manskap – värnplikten – är avskaffat sedan
2010. Omställningen har föranlett nya krav på försvarsmakten, inte minst gällande rekryteringen, i
och med att dess stora rekryteringsbas är borttagen.
Försvarsmakten har tidigare inte haft behov att ge sig in i det offentliga rummet för att göra reklam
för sig men har nu i likhet med andra myndigheter fått ett ökat behov av detta för att kunna
rekrytera personal.
Det moderna samhället kännetecknas av en aldrig tidigare skådad tillgänglighet av och möjlighet till
att sprida information, vilket möjliggör för individer, organisationer och myndigheter att inom loppet
av sekunder nå ut till allmänheten med sin berättelse om verkligheten.
Forskare menar att det under de senaste decennierna skapats en mer visuell kultur i samhället vars
utmärkande drag är tendensen att visualisera erfarenheter genom bilder. Bildflödet kan i någon mån
betraktas som konstitutivt för vår förståelse av oss själva och vår omvärld. 4
Bilders stora betydelse i samtidens reklam och propaganda kan bero på att de talar direkt till vårt
känsloliv. Emellertid är det sällan, jämfört med texter, som bilder blir föremål för en kritisk analys. 5

Problemformulering
Försvarsmaktens reklamkampanjer blir ofta föremål för en polariserad debatt i media. Själva menar
de ansvariga, att orsaken bakom detta är att det just är de som är avsändare men även för att
reklamen ”sticker ut”. 6
Reklamkampanjen från sommaren 2012, med det underliggande budskapet att vissa situationer inte
löser sig själva, var ett samarbete mellan Försvarsmakten och Aftonbladet där den senare parten
levererade bilder från aktuella oroshärdar för att användas i sammanhang med texter som ”det där

1

Agrell, Wilhelm, Fredens illusioner, (Stockholm: Atlantis, 2010), s. 51
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Budgetunderlag/Budgetunderlag%202011/Bilaga_1_F
M_BU_11.pdf den 3 april 2013
3
Agrell, W., s. 45
4
Börjesson, Mats och Palmblad, Eva (red), Diskursanalys i praktiken, (Malmö: Liber, 2007), s. 53
5
Petterson, Rune, Trovärdiga bilder, (Solna: Tryckindustri Information, 2001), s. 5-6
6
http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/ den 25 april 2013
2
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löser sig nog”. Detta ledde till reaktioner från olika håll, däribland studenttidningen Lundagård, som
kritiskt tolkade kampanjen som
”… ett tecken på en kulturförändring där Sveriges unga får lära sig att militären ska ses som en
lösning på världens problem.” 7
Rekryteringskampanjen i december 2012 ställde frågan ”Vad håller du på med?” Kampanjen fick
krönikören Fredrik Strage i Dagens Nyheter att hävda att Försvarsmakten utnyttjade ungas osäkerhet
för att rekrytera. Dessutom redogjorde han för sin förvirring vid betraktandet av en av bokhyllorna på
affischernas bilder – nämligen fanns där såväl litteratur av pacifistisk karaktär som militärbetonad
sådan. 8 I kampanjens efterdyningar kom Försvarsmaktens informationsdirektör något kontroversiellt
att hävda att ”surdeg” var viktagare än demokrati för att förändra samhället.9
Uppsatsens ämne är valt utifrån antagandet att reklamkampanjer kommer att bli allt viktigare vid
rekrytering till Försvarsmakten. Dessutom sticker reklamkampanjerna ut då de generar bitvis mycket
stark kritik vilket gör ämnet intressant att studera djupare. Slutligen är kampanjerna en del av den
kommunikation Försvarsmakten har med allmänheten.

Syfte och frågeställning
Uppsatsen syftar att med hjälp av diskursanalys jämföra kampanjerna ”Det där löser sig nog” med
dem på temat ”Vad håller du på med?” för att utröna om deras syfte, innehåll och diskurs förändrats
över tiden och i så fall på vilket sätt. Undersökningen kommer att omfatta en fallstudie av de
affischer som figurerade i anslutning till reklamkampanjen.
Huvudfrågeställningen är följande:
Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?
Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?
Till respektive reklamkampanj är följande underfrågor ställda:
Vad föreställer och förmedlar reklamkampanjens bilder?
Vilken är affischernas målgrupp?
Vilka genrer använder sig Försvarsmakten av i affischerna?

Teori
Kvalitativ ansats
Avsikten med en kvalitativ ansats är att undersöka källmaterialets meningsinnehåll.
Tillvägagångssättet när man ska bearbeta material kvalitativt är i praktiken tvådelad. Första delen
syftar till att göra utgångsmaterialet mer hanterbart genom att komprimera och systematisera
datamaterialet för att i nästa steg utveckla tolkningar och perspektiv på materialet. 10

7

http://lundagard.se/2012/12/07/en-militariserad-generation/ den 27 april 2013
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/fredrik-strage-vad-haller-de-pa-med den 10 april 2013
9
http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/08/surdeg-eller-demokrati-ja-eller-nej/ den 25 april
2013
10
Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber,
2002), s. 106
8

Försvarshögskolan

2013-06-25

sida 8 (39)

Militärvetenskapliga institutionen

Fallstudie
Kännetecknande för en fallstudie är dess definiering av vad som är innanför fallet och vad som inte är
det. Fallstudier kan användas inom en mängd olika forskningsfält. 11 Fallstudien kan också användas
för att få fram ett större djup i källmaterialet eftersom den fokuserar på färre undersökningsenheter
och är inriktad på det specifika snarare än det generella. 12
Metoden möjliggör att studera fallets processer och relationer som tillsammans ger dess holistiska
karaktär. Följaktligen fokuserar fallstudien på själva skedet snarare än resultatet av det. 13
En fördel med fallstudier är att de ger forskaren möjligheten att välja mellan en rad olika
forskningsmetoder, källor och typer av data. 14
Fallstudien som forskningsmetod skapar frågor om i vilken omfattning det går att generalisera utifrån
enbart ett eller ett fåtal fall. Fallets representativitet, hur pass unikt det är samt dess
generaliserbarhet, bör presenteras när man genomför en fallstudie. 15
Val av fallstudie
Följande urvalskriterier brukar ligga till grund för fallstudier:
Den typiska undersökningsenheten – fallet väljs eftersom det enkelt kan generaliseras på
andra fall då det är typiskt.
Den avvikande undersökningsenheten – fallet väljs för dess potentiella kontrast mot övriga
fall.
Den teoriprövande undersökningsenheten – används för att pröva eller bygga teorier.
Den minst sannolika undersökningsenheten – liknar den teoriprövande
undersökningsenheten och innebär att forskaren väljer fallet i syfte att testa en teori på det
fall som teorin är minst sannolikt applicerbar på. Om den visar sig vara applicerbar på det
minst sannolika fallet menar man att teorins validitet har stärkts. 16
Fallstudie har valts för att anpassa mängden källmaterial till undersökningens omfattning men också
för affischernas representativitet mot reklamkampanjernas övriga innehåll.

Diskursanalys
Diskursanalys är samlingsnamnet för en rad olika ansatser och omfattar generellt analys av tal, språk,
text, bilder och meningsutbyten. Utgångspunkten är att texter, bilder och övrigt aldrig bara ska tas
för vad de synes vara. 17
Diskurs kan definieras som:
”… speciella meningssystem som delas av flera människor och där diskursanalytikerna
på olika sätt analyserar skriftliga och muntliga uttalanden. Dessa meningssystem kan
vara relaterade till större eller mindre fenomen, och de kan produceras och

11

Johannessen, A. och Tufte, P.A., s. 56-57
Denscombe, M., s. 60
13
Ibid., s. 62
14
Ibid., s. 61
15
Ibid., s. 68
16
Ibid., s. 65-66
17
Ibid., s. 393-394
12
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reproduceras av större eller mindre grupper av människor på lokal, nationell och
global nivå (Svarstad 2001:4).”18
Språket blir en av förutsättningarna för att skapa den s.k. verkligheten eller snarare kollektiv bild av
verkligheten och existerar inte som ett färdigt system utan som en handling, där fakta endast är
produkten av en språktillämpning eller språkanvändning. 19
Följaktligen måste de gränssättande variablerna enligt resonemang ovan utgå från det egna språket –
något som formulerats av Wittgenstein i den berömda aforismen
”Mitt språks gränser betyder min världs gränser” 20
Diskursanalys kan beskrivas som antirealistisk, vilket innebär att det inte existerar någon objektiv
sanning. Visserligen rycker logiskt sett påståendet undan mattan för sig självt om det tillämpas på sig
självt, varför innebörden av det kan preciseras ytterligare till att det kan existera många parallella
subjektiva och intersubjektiva sanningar samtidigt, var och en betingad av det perspektiv som den är
en följd av. Diskursanalysen är också konstruktivistisk vilket innebär att kunskap ses som socialt
konstruerad och att människans föreställningsvärld endast existerar i diskursiva raster. 21 Ergo bör
diskurser inte tolkas som neutrala bärare av åsikter.22
Diskursanalysens syfte och användning
Diskursanalys syftar till att dekonstruera data för att skapa förståelse för hur den skapar och
upprätthåller mening, vilka budskap de har, inklusive dolda sådana, och på vilket sätt texten eller
bilden reflekterar, generar och förstärker kulturbetingade budskap. 23

Ett sätt att använda diskursanalys praktiskt är att konstruera tolkningsrepertoarer:
”… bestämda vokabulärer som används för att prata om och rättfärdiga institutionella
ordningar eller sätt att organisera samverkan.” 24
Diskursanalysens förutsättning
Genomförandet av dataanalysen ska ske förutsättningslöst i diskursanalysen och är beroende av
begrepp och teori som inte är sprungna ur materialet som analyseras. Diskursanalys är beroende av
förhandsantaganden - förutfattade meningar baserade på befintlig kunskap om samhälle och politik.
25

Kritisk diskursanalys
Den kritiska diskursanalysen kan ge undersökningen en politisk dimension och hur den förmedlar
gruppers intressen. Metoden kan med fördel kombineras med andra ekonomiska, politiska och

18

Johannessen, A. och Tufte, P. A., s. 117
Börjesson, M. och Palmblad, E. (red), s. 10
20
Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico Philosophicus, (Stockholm: Orion/Bonniers, 1962), s. 101
21
Börjesson, M. och Palmblad, E. (red), s. 10
22
Johannessen, A. och Tufte, P. A., s. 118
23
Denscombe, M., s. 394
24
Johannessen, A. och Tufte, P. A., s. 119
25
Denscombe, M., s. 394-395
19
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sociala ideologier för att tolka makten i samhället. 26 Målet för kritisk diskursanalys är att utforska
kopplingen mellan social aktivitet och språkanvändning. 27
Belysning av hur system upprätthålls och legitimeras är en viktig funktion av den kritiska
diskursanalysen. Vilket kan innebära att identifiera gruppers eller organisationers ansträngningar för
att få den egna diskursen att framstå som allmängiltig eller genom att lyfta fram den politiska
undertexten i det som vid första anblick framstår som självklart och opolitiskt.
Likaså kan definitioner av ett fenomen, hur dess problem formuleras och vilka lösningar som föreslås,
vara politiska konstruktioner.

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys
Modellen är lämplig som analytiskt ramverk vid studiet av kommunikation och samhälle. 28
Faircloughs syn på diskurskonceptet
Fairclough betraktar diskurskonceptet på tre olika sätt:
Språket ses som social praxis – vilket innebär att diskursen både är konstituerande
och konstitutivt.
Diskurs kan vara den typ av språk som används inom ett specifikt område –
exempelvis ekonomiskt eller vetenskapligt .
Diskurs kan användas som substantiv, vilket betyder att diskursen är en form av
kommunikation som ger innebörd åt erfarenheter ur ett visst perspektiv. Exempel
från detta är den feministiska diskursen, den marxistiska diskursen,
konsumentdiskursen.
Diskurser påverkar hur sociala identiteter, relationer och system om kunskap och mening skapas och
vidmakthålles. Analogt kan diskurser sägas ha identitets-, relations- och idémässiga funktioner. 29
Den kommunicerade händelsen
Användandet av analysmetoden fokuserar på följande två aspekter:
Den kommunicerade händelsen – detta kan gälla språkbruket i en artikel eller
bildtext.
Diskursens ordning – det rör sig då om konfigurationen av de diskurstyper som
används inom ett socialt område. Diskurstyper omfattar både diskurser och genrer
varav det senare är en mer specifik språkanvändning – till exempel en intervjugenre
eller reklamgenre.
Ytterligare en diskursordning skulle kunna vara reklamdiskursen. 30
De tre dimensionerna av en kommunicerad händelse
Varje kommunicerad händelse förutses innehålla följande dimensioner:
En text (en skriven sådan, en bild eller kombination av dessa)
En diskursiv som involverar skapandet och konsumerandet av texter
26

Denscombe, M., s. 395
Jörgensen, Marianne W. och Phillips, Louise J., Discourse analysis as theory and method, (Thousand Oaks, CA:
SAGE, 2002), s. 69
28
Jörgensen, M. W. och Phillips, L.J., s. 68
29
Ibid., s. 66-67
30
Ibid., s. 66-67
27
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En social aktivitet
De tre dimensionerna innebär vid praktisk omsättning att analysen ska innehålla en analys av textens
lingvistiska egenheter, de processer som relaterar till skapandet och konsumtionen av texten och
slutligen fokusera på den bredare sociala aktivitet som den kommunikativa händelsen tillhör. 31
Analys av data enligt modellen
Följande delar ingår i Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys:
En analys av textens lingvistiska struktur
En analys av diskursen och de genrer upphovsmännen bakom produktionen
använder samt vilka diskurser mottagaren använder för konsumtion och tolkning av
texten
Analys av den bredare sociala praktiken vilken fodrar användning av social teori 32
Analysen av en kommunikativ händelse ska ställas i relation med diskursen och ses som en social
aktivitet som antingen reproducerar eller utmanar diskursens ordning. 33

Analys av text, bilder och reklam
För att genomföra diskursanalys på källmaterialet behövs ytterligare komplettering kring vilka
metoder man kan använda vid analyserandet av affischerna.
Analys av text
Författarens ordval är intressanta att beakta eftersom det kan vara ett resultat av en medveten
process och omfatta författarens värderingar utan att denne explicit ange dem. 34 Därutöver kan
ordvalet ange vilken diskurs en text följer, vilken världsbild den försöker att reproducera samt vilka
intressen som ligger bakom den. Exempelvis kan ord användas för att ge texten en viss typ av
laddning eller skapa särskilda associationer men vid närmare granskning endast utgöra en fasad eller
chimär för ett helt annat mindre explicit och dunklare syfte. Således bör en kritisk diskursanalys av
text identifiera och innehålla en diskussion kring författarens val och användande av vissa ord och
koppla den till en mer omfattande kontext. 35
Förklaringen bakom ordvalen kan skönjas genom att textens sätts i ett större sammanhang. Det kan
förhålla sig att ordvalet hämtat från andra diskursordningar likt exempelvis den företagsekonomiska
som spridit sitt språkbruk till andra sammanhang såsom inom utbildning och hälsovård. Språkbruk
och ordval inom det senare området, kan förklaras genom att sjukvård och offentlig verksamhet idag
alltmer styrs enligt företagsekonomiska affärsmodeller vilket i sin tur kan vara ha sin förklaringsgrund
i senare års omfattande privatiseringar i Sverige. 36
Texter kan i vissa fall vara utformade för att försöka dölja ansvarsförhållanden och orsakerna bakom
problemen vilket kan få biverkningen att det hindrar lösandet av dem. 37 Därför är det angeläget att i
den kritiska diskursanalysen klä av texten dess språkdräkt samt sätta in densamma i ett större socialt
sammanhang.
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Analys av bilder
Rune Pettersson har kortfattat presenterat en mängd olika metoder för att analysera bilder,
däribland semiotik, ikonologi och perceptionspsykologi ,men det mest relevanta för detta arbete är
att författaren understryker nödvändigheten att använda olika metoder för att analysera en bild. 38
Trovärdigheten i bilden är beroende av både sändaren, mottagare, budskapet och själva kontexten.
Den viktigaste faktorn bakom en bilds trovärdighet är betraktarens perception och tolkningsförmåga.
En viktig insikt är att bilder som möter oss oftast är utvalda och redigerade och därför inte kan sägas
representera annat än vissa aspekter av verkligheten eller bilden av verkligheten. 39
Bildanalysens utformning kan fokusera på antingen mottagare eller sändaren eller hela
kommunikationsprocessen, menar Pettersson. Bilden kan, fortsätter han, ha fyra bildspråkliga
funktioner, emotiv, informativ, poetisk och konativ. Den emotiva bilden syftar till att förmedla
betraktaren bildmakarens egna åsikter och attityder och därför är fokus inriktat på sändaren i denna
typ av bild. Om bilden har en informativ funktion är den tänkt att visa hur någonting fungerar och
huvudfokus ligger då på själva ämnet. Bilder med poetisk funktion lägger tyngdpunkten på
meddelandet och bildens inre och yttre kontext. Den konnativa funktionen har fokus på mottagaren
och syftar till att väcka reaktioner hos mottagaren att till exempel köpa något, leva på ett visst sätt,
lära sig något eller förändra sin attityd. 40
Bilder kan analyseras genom nyttjande av inom semiotiken vanliga begrepp såsom denotation och
konnotation. Den konnotativa dimensionen är vad bilden kommunicerar till betraktaren och den
denotativa är vad som kan sägas vara bildens vidare syftning.41
Bengt Sjöstedt och Thomas Jeppson, presenterar ett antal delmoment och angreppsvinklar när man
ska analysera en bild. Den första behandlar beskrivningen av bilden. I det skedet vill man utröna vad
det är för en typ av bild, dess komposition, perspektiv, ljus, rörelse, färg och kroppsspråk (om det
finns personer på bilden) samt vad man generellt vet om bilden. 42
Nästa del består av att tolka bilden. Författarna erbjuder en rad frågor betraktaren kan använda för
ändamålet och dessa är:
Finns det motsättningar eller paralleller i bilden?
Finns det symboler i bilden och vad står dessa i så fall för?
Vilka färger används och hur kan de tolkas? Vilken stämning dominerar och slutligen vilket är bildens
budskap? 43
Den tredje delen består av perspektivering vilket innebär att man sätter bilden i sitt sammanhang, en
kontext. Bilder kan bli remedialiserade vilket betyder att bilden exempelvis kan ge upphov till en film
eller ett datorspel, alltså att helt enkelt komma att hamna i olika kontexter och former. 44 Slutligen i
analyserandet av en bild kan den upplevelse den utgör för betraktaren vara av intresse att studera
närmare. Svaret får en subjektiv karaktär och är beroende av individ, tid, kontext och miljö. 45
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Analys av reklam
I inledningen av föregående avdelning avhandlades begreppen konnotation och denotation vilket i
reklamsammanhang kan modifieras något. Denotation innebär i reklamsammanhang produktens
nytto- eller bruksfunktion och konnotation innebär dess förmedlade känslo- och upplevelseaspekter.
46
Det kan vara vanskligt att prata om nytto- och bruksfunktion eftersom reklamen i det aktuella fallet
syftar till att rekrytera personal. Men om man ser till den lön, karriär och utbildning som rekryten
investerar i genom sin tid för att erhålla kan en nytto- och bruksfunktion bli aktuell. Utefter den
förståelsen av begreppet kan den även i detta sammanhang fylla en värdefull funktion och därutöver
kan den något bredare definitionen av begreppet denotation också användas.
Reklam syftar till att sälja in något till en presumtiv köpare. För att reklam ska lyckas attrahera köpare
bör den innehålla följande tre dimensioner, enligt Jeppsson och Sjöstedt. Den måste vara
trovärdig – åtminstone i sitt budskap
unik – den måste sticka ut
lockande – som betraktare måste man finna reklamen tilltalande 47
Vidare är det signifikant i studiet av reklam att beakta hur bild och text samverkar i sin visuelltverbala helhet. Faktorer som textens storlek, placering och beskaffenhet är av stor vikt eftersom det
påverkar hur affischen eller annonsen läses. 48
Politisk reklam
Ett vanligt grepp inom den politiska reklamen är att visuellt förmedla avsändarens budskap och skapa
en verklighet eller verklighetsbild att enas kring. Den verklighet reklamen syftar att förmedla behöver
inte nödvändigtvis vara den nutida utan kan vara en presumtivt bättre framtid. Omvänt kan dagens
”krassa” verklighet belysas för att skapa ett förändringsbehov hos betraktaren. 49
Samspel mellan ord och bild
För att informationsblad ska kunna sägas vara god kommunikation behövs ett konstruktivt och
organiskt samspel mellan ord och bild. Det går att med ord kraftigt påverka och styra tolkningen av
bilden. Informativa ord klarar sig utan bilder men inte vice versa . En ändamålsenlig bildtext bör vara
kortfattad, sammanhållen och ha ett redundant förhållande till bilden. Därutöver ska dess placering
vara under, över eller vid sidan av bilden men inte inne i den, då detta försvårar läsningen. Det går
med fördel att använda en rubrik som länk mellan bild och bildtext. 50
Sociala och kulturella faktorer påverkar betraktarens möjlighet att tolka och förstå bilden och måste
vara både relevant för situationen och för dess tilltänkta målgrupp. Det är svårt att i efterhand ändra
på de reaktioner och associationer en bild föranlett och bildtextens funktion blir att beskriva och
rikta betraktarens fokus till den del av bilden som är relevant för att målgruppens tolkning ska bli
enhetlig, önskvärd och ändamålsenlig. 51
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Analys av målgrupp
En förutsättning för att locka kunder att köpa ett företags produkt eller tjänst är att marknadsföraren
är väl förtrogen med den målgrupp som reklamen riktar sig till. 52
Bakgrund
Försvarsmakten, likt många andra myndigheter och lärosäten, har i olika grad frivilligt eller motvilligt
anpassat sig till en mer marknadsorienterad diskurs för att få existensberättigande. Följaktligen har
många myndigheter och lärosäten försökt att hitta, erövra och utveckla sin egen plats eller plattform
på marknaden och förvandlats till en konkurrensutsatt verksamheter som tävlar med både privata
och numera även offentliga organisationer och företag om bland annat medialt utrymme. Därutöver
är Försvarsmakten troligtvis, i likhet med både ICA som Volvo, beroende av reklambyråer för att nå
ut till marknaden med sina produkter och tjänster.
Ett av de samhällsområden där Försvarsmakten är en aktör utgörs av arbetsmarknaden där
Försvarsmakten erbjuder sin form av utbildning, arbete och lön mot kravet att individen investerar
sin tid, sitt engagemang och även i vissa fall riskerar sitt liv, det senare mot högre ersättning. Med
tanke på Försvarsmaktens aktuella situation blir det särskilt tydligt att densamma tenderar att
använda sig av mer marknadsföring, sedan avskaffandet av värnplikten, för att tillgodose sin
personalförsörjning.
Marknadsföringsstrategi
Företag måste ha en kundfokuserad marknadsföringsstrategi för att vara lönsamma. Om de vill få
kunder på en konkurrensutsatt marknad måste det leverera ett större värde till kunderna än sina
konkurrenter. Ett första steg för att lyckas är att företaget tar reda på kundernas behov.
Att med vinstmarginaler erbjuda alla kunder på alla marknader likadana produkter eller tjänster och
därvid nyttja liknande marknadsföringsstrategi är svårt då det finns många olika behov. Företag
lämpar sig olika väl för att tillfredställa vissa gruppers behov jämfört med andra varför en
segmentering av marknaden kan göras för att identifiera och satsa på det segment som ger bäst
avkastning.
Nästa steg är att företaget skapar en anpassad strategi för segmentet vilket omfattar följande
ansatser: marknadssegmentering, målmarknadsföring och marknadspositionering. 53
Marknadssegmentering
Marknaden består av många olika typer av kunder, produkter och behov. En marknadsförares uppgift
är att analysera de grupper som är lämpligast att rikta in marknadsföringen mot. Kategoriseringen
kan delas in utefter kundernas geografiska, demografiska, psykografiska och beteendemässiga
egenskaper.
Segmenten en marknad utgörs av är konsumenter som reagerar på liknande sätt mot en viss typ av
marknadsföringsinsats. Exempelvis kan ett segment bestå av den grupp kunder som prioriterar ett
lågt pris och ett annat de kunder som föredrar komfort framför pris.54
Geografiska faktorer kan gälla länder, städer respektive landsbygd. Demografisk är exempelvis kön,
ålder, civilstånd och etnisk tillhörighet. De psykografiska premisserna kan vara social klass och livsstil,
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såsom intresse för miljö, hållbar utveckling och hälsa. Beteendemässiga variablerna omfattar
levnadsstandard och kunskaper, attityder och konsumtionsmönster.
Målmarknadsföring
Processen innebär en värdering av hur pass attraktiva de olika segmenten är för företaget, där det
mest attraktiva segmentet är det som är mest lönsamt för företaget och ger kunden mest långsiktigt
värde. Det är vanligt att mindre företag växer genom att fokusera på en liten, förbisedd del av
marknaden. En ytterligare variant är att ett företag satsar på flera liknande segment men med
samma basbehov. Stora företag kan agera på en rad olika marknader och rikta in sig på flera olika
segment av kunder. Vanligast är att företag går in på nya marknadssegment när de växer eller
expanderar men kan även förekomma när de ändrar strategi eller sin grundverksamhet. 55
Marknadspositionering
Marknadspositionering innebär att företag väljer den position de vill ha i ett visst segment. En
produkts position är platsen produkten har i kundens tankevärld i förhållande till konkurrenternas.
Målet är att utveckla en unik marknadsposition för den egna produkten. För att uppnå en tydlig,
distinkt och åtråvärd plats på marknaden jämfört med andra produkter måste produktens
konkurrensfördelar identifieras.
Fördelarna är oftast ett högre kundvärde men till ett lägre pris eller motsvarande - mer service mot
ett högre pris. För att företaget ska verka trovärdigt måste marknadsföringen stämma överens med
produkten. Ett differentierat marknadsanbud är essentiellt för att ge kunden mervärde. När en
marknadsposition väl är vald måste företaget kommunicera denna till kunderna.
Marknadsföringskampanjen ska stödja vald positioneringsstrategi. 56

Källmaterial
Det källmaterial jag kommer att använda för att besvara frågeställningen är de affischer som förekom
under de aktuella reklamkampanjerna.
Affischer
De affischer jag kommer att använda i analysen står att finna i slutet av uppsatsen angivet som bilaga
1 och är ordnade utefter respektive reklamkampanj. Digital framställning av affischerna som
omfattar kampanjen ”Vad håller du på med?” är hämtade från Försvarsmaktens hemsida. 57 Gällande
den andra kampanjen, ”Det där löser sig”, erhöll jag bilderna via en e-postkorrespondens med
högkvarteret.
Litteratur
I de fall böckerna nedan innehåller citat hämtade från annan litteratur kommer upphovsmannen
bakom det ursprungliga citatet att anges, dvs. används litteraturen i dessa fall som sekundärkälla.
Boken Språket kommer att användas i studien som referens till vad bildanalysen bör svara på rent
praktiskt. Språket är riktad till gymnasiekurserna svenska 1,2 och 3 och fungerar i detta sammanhang
– en lekmans analys av reklambilder – som ett utmärkt komplement till både teoribildningen och
metoden i denna uppsats.
Författarna David Machin och Andrea Mayrs bok How to do critical discourse analysis används i
denna uppsats för dess kapitel om semiotisk bild- och textanalys.
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För en fördjupning av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys används boken Discourse
analysis as theory and method skriven av M. W. Jörgensen och L. J. Phillips.
Den fördjupade diskussion av bildanalys och trovärdighet som finns i Rune Petterssons bok
Trovärdiga bilder har använts dels som källa för teoribildning och begrepp, dels som inspiration till
denna uppsats frågeställning. Frågor man kan rikta mot ett källmaterial kan gälla dess sändare,
mottagare, innehåll, utförande, kontext, association och dylikt och finns mer konkret beskrivet och
med tillhörande frågor i boken.58
Slutligen kommer Wilhelm Agrells bok Fredens illusioner att användas för att belysa de förändringar
som skett i Försvarsmakten sedan invasionsförsvarets dagar.
Internetkällor
I de fall Försvarsmaktens åsikter, idéer eller motiveringar refereras till har bloggen Försvarsmakten
kommenterar använts. Bloggens syfte är att kommentera aktuella frågor och är en formell
myndighetsblogg från Försvarsmakten. Upphovsmannen bakom densamma, Fredrik Lagersten, är
Försvarsmaktens talesperson och informationsdirektör vilket innebär att det som publiceras på
bloggen är Försvarsmaktens uppfattning i principiella ställningstaganden. 59

Metod
Kvalitativ ansats
Till denna fallstudie kommer en kvalitativ ansats att utgöra fundamentet eftersom jag kommer att
analysera bilder och dess tillhörande text för att dekonstruera dess innehåll.60
Ett exempel på hur bildanalys kan genomföras med en kvantitativ ansats är användandet av
semantiska differentialskalor, där betraktaren och mottagaren beskriver hur de upplever en bild
utifrån helhetsintryck och/eller enskilda variabler i bilden. Skalan som forskaren använder sig av i en
dylik metod skulle kunna gå från exempelvis bra till dålig eller vacker till ful. Genom ett sådant
förfarande är kvantifiering möjlig genom att via statistiska metoder fastställa samband mellan olika
gruppers reaktioner på bilder.61
Fallstudiens omfattning och generaliserbarhet
Studien kommer att omfatta en diskursanalys av de digitalt sparade kopiorna av Försvarsmaktens
rekryteringskampanjs affischer och inte dess framställning i filmer, internetreklam eller förekomst i
mobilappar.
Faircloughs tredimensionella modells tillämpning i studien
Ett led i besvarandet av frågeställningen är att dekonstruera källmaterialet och analysera vilken
diskurs den förmedlar. Faircloughs tredimensionella modell kommer att användas som ramverk för
uppsatsens diskursanalys.
Den första dimensionen i modellen, att analysera den lingvistiska strukturen, utvidgas
definitionsmässigt samt anpassas och kompletteras, dels med begrepp lånade från semiotiken, dels
med metoder anpassade för bild och reklamanalys.
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För att identifiera reklamkampanjens diskurser – vilket är beroende av avsändarens förståelse för
dess tilltänkta mottagares diskurser för att tolka den på ett adekvat sätt – kommer ett försök att
göras för att identifiera vilken marknadssegmentering Försvarsmakten genomfört. Detta kan kopplas
till modellens andra dimension.
Viktigt blir att presentera bakgrundsbetydelser och antaganden för att förstå affischerna och
dessutom de ideologier och kulturella förhållanden som förstärks genom det affischerna förmedlar.
Bildanalysens tillämpning i studien
I besvarandet av första frågan kommer begreppen denotation och konnotation, vilka är kopplade till
semiotisk bildanalys, att användas.
Därtill kommer en beskrivning och i viss mån dekonstruering användas. Konkret innehåller den en
beskrivning av bildernas typ, komposition, perspektiv, ljus, rörelse, färg och de avbildade
personernas kroppsspråk. Detta kan gälla om det finns symboler i bilden och vad dessa står för, vilka
färger som används och hur kan de tolkas. Slutligen gäller det vilken stämning som dominerar och
vilken tolkning av bildens budskap som är mest relevant.
Affischerna innehåller även text vilken kan kopplas till det första steget i Faircloughs tredimensionella
modell – nämligen analys av den lingvistiska strukturen hos affischen.
Målgruppsanalys
Genom att betrakta affischerna som resultatet (en produktion) av en medveten
marknadsföringsprocess, där Försvarsmakten försöker artikulera och anpassa sin diskurs mot en
förmodad målgrupp, kan de diskurser och genrer affischerna förmedlar framträda efter en
målgruppsanalys. Vidare förutsätts målgruppen inneha de verktyg och den diskursiva förståelse som
krävs för att konsumera innehållet på ett ändamålsenligt sätt, vilket kan kopplas till Faircloughs
modells andra dimension.
För att utifrån affischerna kunna härleda vilken målgrupp Försvarsmaktens reklamkampanj riktar sig
mot kan man utgå från bildens motiv.
Marknadssegmentering
Detta handlar om spår i affischerna av att en marknadssegmentering genomförts efter geografiska,
demografiska, psykografiska och beteendemässiga betingelser kan bli en del av att hitta och förstå
den diskurs Försvarsmakten producerar och vill delge betraktaren.
Målmarknadsföring
Huruvida det går att utläsa ur bilderna vilken del eller delar av befolkningen Försvarsmakten valt att
rikta sin affischering mot kan och borde gå att utläsa av affischerna. Vidare kan detta avslöja
huruvida Försvarsmakten har en ambition att vara arbetsgivare för en bred eller nischad del av
befolkningen.
Marknadspositionering
Den marknadsposition Försvarsmakten gör anspråk på i utformningen av affischerna är knutna till
den diskurs de vill ansluta sig till. De konkurrensfördelar som kan uppbringas jämfört med andra
arbetsgivare är i sammanhanget intressant att försöka utläsa ur bilderna. Vidare är det intressant om
Försvarsmakten i båda sina reklamkampanjer gör anspråk på och håller sig inom samma eller en
liknande marknadsposition.
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Tidigare forskning
En närliggande uppsats inom ämnet media med krigsvetenskaplig koppling är uppsatsen Media i
konflikter. 62 Uppsatsens innehåller en analys av skillnader i medierapporteringen under
Vietnamkriget jämfört med Kuwaitkriget, utifrån bland annat Hallins teori om rapporteringssfärer.
Ytterligare uppsatser om media och mediebevakning återfinns i uppsatsen Granskning av Parken Zoo
i medier: En kvantitativ och kvalitativ studie om mediernas bevakning av Parken Zoo-händelsen.63
Titeln är avslöjande för dess innehåll och uppsatsen är för sammanhanget intressant då den är ett
exempel på en blandning av både kvantitativ och kvalitativ metod i studiet av mediebevakning kring
ett specifikt fall.
En närliggande uppsats i ämnet media och som använder kritisk diskursanalys är uppsatsen En kritisk
diskursanalys av genusnormer i dagstidningar gällande offer för sexuellt våld i konfliktområden.64
Uppsatsen undersöker huruvida svenska dagstidningar förhåller sig könsneutrala i sin skildring av
sexuellt våld vid konflikter. Till detta ändamål använder sig författaren av kritisk diskursanalys samt
Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys.
Uppsatsen Hur gårdagens lösningar blev dagens problem: En kvalitativ studie av Försvarsmaktens
rekryteringsprocess för gruppbefäl, soldater och sjömän kan även vara intressant läsning i
sammanhanget. 65 Uppsatsen syftar till att, genom intervjuer med Försvarsmaktens rekryterare,
försöka besvara frågan om implementeringen av rekryteringsarbetet och dess olika funktioner samt
huruvida det finns spår av organisatoriskt lärande i rekryteringsprocessen.
Studien kommer fram till att rekryteringsprocessen fungerar relativt bra och att de problem som
uppstått beror på avsaknad av styrning, diverse kommunikationsproblem och en avsaknad av ett
djupgående lärande inom organisationen. Uppkomna problem i rekryteringsprocessen rättas
visserligen till men det sker ofta genom nödlösningar, vilket författaren menar kan härledas till att
det trots allt finns ett visst organisatoriskt lärande. Avslutningsvis menar Björkstedt att en liknande
studie med fördel kan genomföras för att få fram ett bättre underlag för slutsatsen men då först om
några år när omställningen från värnplikts- till rekryteringsförsvar pågått ett längre tag.
En ytterligare uppsats som behandlar försvarsmaktens övergång från värnplikt till insatsförsvar är
Från piska till morot? – En studie av den svenska Försvarsmaktens övergång från plikt till frivillighet.
66
Uppsatsen tar sitt avstamp i hur individers motivation, lärande och organisationskultur inom en
viss organisation påverkas av organisationsförändringar. Författarna gör inte anspråk på att studiens
resultat går att generalisera till hela Försvarsmakten utan de har valt att studera individer på en lägre
nivå inom Flottan. Studiens resultat visar att sjömännens motivation till arbete likaså deras lärande,
arbetssätt och rutiner förändrats i och med organisationens förändring.
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Resultatet och studien i övrigt är intressant eftersom den kartlägger motivation vilken ju är viktig för
att behålla de redan anställda men som också är en bidragande faktor när någon söker anställning i
Försvarsmakten. Vidare kan det antas relevant för att individen ska stanna kvar i försvarsmakten att
individens bakomliggande motivatorer tillsammans med förväntningar stämmer överens med den
verklighet man senare möter vid anställning. Kopplingen till denna uppsats’ ämne utgörs av frågan
huruvida reklamkampanjerna speglar den verklighet som finns ute på förbanden.
Avslutningsvis vill jag framhålla uppsatsen Välkommen till vår verklighet - en kvalitativ
innehållsanalys av Försvarsmaktens reklamfilmer. 67
Författarna undersöker med utgångspunkt i reklamfilmer hur olika verkligheter skildras och
produceras inom postmodern reklam samt hur dessa verkligheter förmedlas. I uppsatsen används en
kvalitativ innehållsanalys där reklamfilmerna analyseras utifrån semiotiska, retoriska, filmteoretiska
och postmodernistiska teorier. Deras resultat lutar åt att försvarsmakten målar upp en verklighet i
vilken det finns en hotbild mot Sverige och svenskars trygga vardag. Hotbilden representeras i
reklamfilmerna i olika grad av tydlighet men finns där för att motivera samhällets behov av
Försvarsmakten. De karaktärer som i filmen representerar Försvarsmaktens soldater avbildas som
heroiska och modiga och associerar till hjältar i actionfyllda Hollywoodproduktioner. Vidare
förmedlar de symboler som finns i filmerna nationalitet, manlighet och mod. Försvarsmakten
använder den medierade uppfattningen av krig och militärverksamhet tillsammans med sin
argumentation för att få betraktaren att acceptera deras verklighetsbeskrivning.
Ordet verklighet används enligt författarna för att ge Försvarsmakten tolkningsföreträde och för att
själva definiera sin verksamhet och sitt varumärke.

Analys - Fallstudier
Disposition
Underfrågeställningen kommer att besvaras var för sig i respektive reklamkampanj:
Vad föreställer och förmedlar reklamkampanjens bilder?
Vilken är affischernas målgrupp?
Vilka genrer använder sig Försvarsmakten av i affischerna?
Emedan huvudfrågeställningen kommer att utgöra en syntes baserad på tidigare svar.
Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?
Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?
Uppdelningen är gjord med tanke på att affischernas motiv och tema skiljer sig något åt och de kan
därför antas ge ett större djup om de studeras för sig. De separata bilderna från kampanjen ”Vad
håller du på med?” kommer att refereras med de namn som Försvarsmakten döpt bildfilerna till på
sin hemsida. 68 Bilderna från kampanjen ”Det där löser sig nog” namnges enligt vad bilderna
föreställer.
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Fallstudie 1 – Vad håller du på med?
Kortfattat består fotografierna av personer i olika situationer, ett stycke text med förhållandevis litet
typsnitt placerat nedtill i vänstra hörnet, en fråga med stort typsnitt placerat i nedre delen av bilden
samt Försvarsmaktens logotyp längst ner till höger.
Fråga 1 - Vad föreställer och förmedlar reklamkampanjens bilder?
1.1 Beskrivning av bilden – bildens denotation och konnotation
Bild 1 – Bok
Bilden framställer en kvinna som sorterar böcker efter deras omslagsfärg. I mitten av bilden finner vi
en yngre kvinna som blickar mot kameran/betraktaren. Bilden kan i någon mån sägas ha en
diagonalkomposition i och med kvinnans lutning men därutöver saknar bilden symmetri kring dess
mittaxel. Sammantaget kan bildens komposition sägas ge betraktaren en känsla av att bilden
innehåller dynamik/rörelse och ett icke-statiskt utryck. 69 Fotografiet är taget ur ett normalperspektiv
där ljuset kommer från betraktarens/kamerans håll .. Personens något krumma ställning kan ses som
en naturlig ställning när hon plockar upp böcker för att ställa på bokhyllan men den skulle också
kunna tolkas som ett kroppsspråk som utstrålar opålitlighet. 70 I övrigt visar hon en antydan till
leende.
Böckerna personen håller och de som finns i bokhyllan skulle kunna vara intressant att titta närmare
på för att utläsa författare och titlar och på så vis tolka om Försvarsmakten använder dessa för att
ytterligare kommunicera värderingar och idéer. Tillsvidare lämnar jag dock detta därhän, eftersom
det källmaterial jag fått tag på inte har tillräckligt bra upplösning för att utläsa de enskilda titlarna
och dessutom, vilket också är det viktigaste argumentet för avgränsningen, sker arrangerandet av
böcker synbarligen efter deras färg och inte efter titel eller författarens efternamn.
Just den originella sorteringen är anmärkningsvärd, vilket förmodligen också är i enlighet med
bildskaparens intention att bilden ska sticka ut. Vidare vill bildens skapare sannolikt också att
betraktaren ska dra slutsatsen att den aktuella personens förehavanden vid fotograferingstillfället är
fåfänga och meningslösa.
Bild 2 - Deg
Bild 2 föreställer en skäggprydd man i rutig blå skjorta i någonstans mellan 20 och 30 års ålder som
tar en bild på sin deg, sannolikt surdeg, med sin mobilkamera. I övre delen av bilden har vi mannen
och med sina fokuserade avsikter, i mitten handen som tar bilden och i nedre delen och i andra
handen deg. Bilden är tagen ”framifrån” och personen i bilden noterar i motsats till föregående
person inte att bilden tas. Det är svårt att utläsa någon sinnesstämning eftersom personens
kroppsspråk och ansiktsuttrycket är neutrala.
Om den förra bilden porträtterade ett onormalt beteende är denna bilds motiv en betydligt vanligare
företeelse – att baka bröd. Utmärkande karakteristika i bilden är att personen i fråga tar en bild på
degen och dessutom på förhållandevis nära avstånd. Det skulle kunna syfta till att mannen på bilden
agerar överdrivet eller har en osund och icke ändamålsenlig fixering vid den aktuella processen.
Bilden kan även anspela på en ganska nischad social praktik – den nutida trenden att baka
surdegsbröd.
Vidare kan bildens avsändare implicera vilken en fåfäng och onödig sysselsättning det är när brödet
inte i första hand skapats för att ätas utan snarare för att figurera som en social markör i ett tänkbart
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fortsättningsskede till bilden när huvudkaraktären laddar upp degbilden på sociala medier som en del
av statusuppgraderingen.
Bild 3 – Iphone
Bilden är tagen utomhus i en urban miljö. En hand håller en mobiltelefon sidleds och tar en bild på en
ung persons glasögon och håller den framför personens ansikte. Personen tittar på bilden i telefonen
snett ifrån betraktarens/kamerans position men har i övrigt ett neutralt ansiktsuttryck.
Det fenomen som personerna på bilden sysselsätter sig med är att skapa ett porträtt med en lustig
förskjutning av den avporträtterades ansiktsform för eventuell omedelbar uppladdning på sociala
medier. Affischen innehåller i likhet med den föregående den i Sverige idag vanligt förekommande
mobilkameran men den skiljer sig genom att dess motiv inte föreställer en tidskrävande processartad
aktivitet utan snarare en stunden ingivelse.
Bild 4 – Postit
Fotografiet föreställer en person som arrangerar postit-lappar utefter ett givet mönster på en vägg.
Lapparna på väggen bildar tillsammans en enhet föreställande två körsbär och en svamp. Personen
blickar till synes förvånat mot betraktaren och han håller i vad som förmodligen är skissen till
arrangemanget på väggen. I övrigt är personen knästående när han ska fästa fast den sista delen av
motivet. Personen är liksom på övriga bilder tämligen ung, uppskattningsvis 20 till 25 år gammal.
Motivet och bilden erinrar om någon form av tidigt tv-spel och där postit-lapparna kan sägas
användas för att materialisera pixlar. Sammanförandet av papperslapparna till en större enhet kan
betraktas som holistiskt bildskapande i och med att de olika delarna tillsammans bildar en större
enhet – illustrationen eller konstverket – men ur de enskilda postit-lapparnas ursprungliga funktion
kan anläggas en atomistisk synvinkel. Det rör sig om en atomär process som leder till ett holistiskt
resultat, där de enskilda delarna får sin mening genom att ingå i den kontext det färdiga verket utgör.
Bild 5 – Tejp
Den sista bilden av reklamkampanjen föreställer en person som är i färd att tejpa fast sig själv på
väggen med hjälp av silvertejp. Den unge mannen på bilden håller upp en sträng av tejp, bitande med
munnen i ena änden och hållande den andra i vänstra handen. Därutöver är han i färd med att lägga
tillbaka en tejprulle på en stege till höger om honom. Personen står på en mindre pall och är från
fötterna upp till midja fasttejpad mot en vit vägg.
Varken kroppsspråk eller ansiktsuttryck går att tolka. Förmodligen är processen att tejpa upp sig själv
mot en vägg tidsödande både vad gäller planering och genomförande och kräver därutöver,
beroende på kroppsvikt och mått en betydande mängd silvertejp. I linje med övriga bilder är
situationen på bilden sinnebilden för bortkastad tid, dito material och sannolikt förlorad ungdom.
Dock kan den även tolkas som ett konstnärligt event, något som möjligtvis den s.k. konstnären Lars
Vilks skulle kunna roa sig med, men omdömet ”bortkastad tid” kvarstår tveklöst. Han är ju själv sitt
eget konstverk.
1.2 Bildtexternas lingvistiska struktur
De fem bilderna riktar frågan till betraktaren – Vad håller du på med? Frågan kan fungera som en
provokation riktad mot läsaren för att väcka dennas intresse för bildens budskap och dess avsändare.
Bilderna innehåller samma textstycke, när det gäller dess tre sista meningar, nämligen:
”En tjänstgöring inom Försvarsmakten är en möjlighet att göra skillnad, på riktigt.
Ansök till grundläggande militär utbildning på forsvarmakten.se/rekrytering senast den
10 februari. Utbildningen startar i höst.”
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Den första meningens sista ord, ”att göra skillnad, på riktigt”, kan syfta till att väcka eller spela på
känslor hos målgruppen såsom förändringsvilja, utvecklings- eller förbättringsbehov och möjligheten
att betyda något eller göra en insats i ett större och mer seriöst sammanhang. Kommateringen
tillsammans med bisatsen ”på riktigt”, understryker och förstärker för betraktaren att denna genom
att välja Försvarsmakten får möjlighet att förändra saker på riktigt och därmed göra det egna livet
optimalt meningsfullt. Ordvalet ”möjlig” gör erbjudandet något vagare och kan tolkas som en
brasklapp, helt enkelt.
Vidare i samma mening ställer sig den kritiske läsaren något undrande till vad det är som
kännetecknar den ”riktiga” skillnaden och hur den förhåller sig till den presumtivt skenbara
förändringen? Hävdar upphovsmännen bakom utsagan att det är unikt för Försvarsmakten att göra
skillnad eller att det är sällsynt i samhället? En mildare tolkning är mer relativiserande. Att gå med i
Försvaret är en möjlighet att göra ”riktig skillnad” relativt att klistra post-it-lappar eller tejpa upp sig
mot en vägg. Det håller nog de flesta med om, även pacifister. Alternativet att inte gå med i
Försvaret behöver logiskt sett inte vara att tejpa upp sig mot en vägg utan kan t.ex. vara att ”göra
riktig skillnad” genom att arbeta inom vård, skola eller omsorg.
Att göra skillnad kan innebära en förändring på det personliga planet men även utanför den
individuella sfären, vilket kan ses som ett starkt löfte men som samtidigt kan vara svårt att mäta, och
både svårt att falsifiera och verifiera.
Vad det är för specifik skillnad Försvarsmakten syftar till kan, sett utifrån textens formulering,
föranleda följande preciserade tolkningar:
1. Individen kan genom att tjänstgöra i Försvarsmakten göra skillnad i sådant som
minröjning, mattransport, insatser vid snöoväder.
2. Försvarsmakten erbjuder individen en möjlighet att delta i något som kan skapa en
möjlighet till en påtaglig skillnad från det hon håller på med för stunden.
De två raderna i slutet är informativa till sin karaktär och förklarar för läsaren hur denna kan göra för
att anmäla sig och påtalar när utbildningen börjar. Den understryker var och när men är något mer
oprecis i angivelsen gällande utbildningen startpunkt vilket kanske ger mersmak för den intresserade
att söka mer information. Utebliven information kan ju inte sällan skapa ett intresse och driva en att
söka densamma, i stället för att få allt serverat omedelbart.
De olika texterna i bilderna skiljer sig däremot åt i den första meningens formulering. I bilderna Bok
och Postit går att utläsa:
”Vi håller på med att röja spår vid snöoväder och undsätta nödställda i fjällen. ”
Det första kan tolkas som att Försvarsmakten gör anspråk på att ta ansvar för och genomför, den i
mångas tycke, allt sämre skötta snöröjningen i Stockholm och på järnvägar. Påståendet kan
visserligen vara sant men i vilken utsträckning Försvarsmakten bedriver sådan verksamhet förklaras
inte vidare i bildtexten och intuitivt förknippar undertecknad sådan verksamhet snarare med
räddningstjänst och polisiär verksamhet. Därutöver hänvisar utsagan bara till en av Försvarsmaktens
fyra huvuduppgifter vilket jag tolkar som ett medvetet försök att framställa organisationen ur ett mer
fredligt orienterat perspektiv, jämfört med om man hade hänvisat till de andra huvuduppgifterna. 71
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I bilderna Deg, Iphone och tejp står angivet att:
”Vi håller på med minröjning, säkrar mattransporter och försvarar demokratiska
rättigheter i krigshärjade länder. ”
Här hänvisas till Försvarsmaktens fjärde huvuduppgift. Likt föregående fall lyfts inte Försvarsmaktens
uppgifter gällande försvar av Sveriges territorium gentemot angripare fram utan fokus läggs på
verksamhet som är förknippad med utlandstjänstgöring. Det ligger i linje med senare års
framställning av hur det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet påverkat svensk Försvarspolitik.
I varianterna av bildtextens första meningar presenteras Försvarsmaktens verksamhet med
högupplösning och blir väldigt konkret vilket kontrasterar följande meningars vagare formuleringar
om möjligheten att göra skillnad.
Om man betraktar den första meningens ”Vi håller på med” är det förmodligen ett svar från
Försvarsmaktens sida på frågan i affischens rubrik.
Dessutom ger generellt sett egenkomponerade frågor som ställs till en själv möjligheten att besvara
frågorna på ett sätt så att man framställs på det sätt man behagar. I exemplet ger det
Försvarsmakten tillfälle att reproducera den egna diskursen och framställa sin verksamhet på ett
ändamålsenligt anpassat sätt, något som för att locka personal är rationellt, men som även är förenat
med risken att kampanjen antingen uppfattas som uppdiktad eller missvisande för dem som känner
Försvarsmakten inifrån.
1. 3 Sammanfattning - affischernas visuell-verbala enhet
Affischerna förmedlar en situation där personen på bilden gör något som i avsaknad av förklarande
kontext, förefaller vara helt onödigt.
Samspelet mellan bild och bildtext kan närmast beskrivas som kontrasterande. Mot ett porträtt av en
färgrik, förvirrad och meningssökande individ står bildtexten och dess avsändare, Försvarsmakten,
som ett konkret handlingsalternativ, tillhörande en monokrom, målmedveten och meningsfull
organisation.
Bilderna tillsammans med deras respektive text ansluter till och återskapar en diskurs där människor
har svårt att på egen hand skapa mening i tillvaron. Utan yttre stimuli ägnar sig unga människor
tanklöst åt mer eller mindre obskyra tidsfördriv. Sett utifrån ett bredare samhälleligt perspektiv där
ungdomsarbetslösheten i dagsläget är en påtaglig faktor i Europa och inte minst Sverige, blir bilderna
såväl relevanta som aktuella.
Hur bilderna tolkas är i hög grad beroende av betraktarens värderingar och prioriteringar. Huruvida
människorna på bilderna kan anses kunna agera på andra sätt eller fylla andra funktioner är
beroende av det tolkningsraster åskådaren har. Emellertid leder bildtextens innehåll betraktaren mot
avsändarens avsikt med bilden - att personerna borde söka sig till mer angelägnare sysslor.
Affischen innehåller likt annan politisk reklam också ett erbjudande till betraktaren om en annan
verklighet – ett seriöst alternativ till en meningslös sysselsättning och ett liv utan vettigt innehåll.
Försvarsmakten försöker i kampanjen till målgruppen förmedla övertygelsen att verkligheten är i
behov av förändring som, för att den ska komma till stånd, är beroende av dem som väljer att
genomföra grundläggande militär utbildning.
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Fråga 2 - Vilken är affischernas målgrupp?
Marknadsföringsteorin
Åldern på personerna som figurerar i bilderna antyder att målgruppen är unga människor men
utifrån vad personerna sysselsätter sig med på bilderna, kan målgruppen vidgas till att omfatta
personer som söker ett relevant alternativ och en mer meningsfull sysselsättning. Genom att
använda teoribildningen kring segmentering, målmarknadsföring och marknadspositionering kan
fördjupande resonemang genomföras kring vilken eller vilka målgrupper Försvarsmakten riktat sin
marknadsföring mot.
Marknadssegmentering
Indelningen är gjord efter segmenteringsbegreppet och syftar till att kartlägga de spår i bilderna som
tyder på att vissa segmenteringsfaktorer präglat marknadsföringskampanjen.
Geografiska (städer och landsbygd)
Flertalet av bilderna är tagna inomhus, undantaget bilden Iphone. Det är därför svårt att utifrån
bildens innehåll dra slutsatser om huruvida kampanjens målgrupp härrör från någon geografisk
segmentering. Att reklamen inte är riktad till någon specifik geografisk målgrupp kan förklaras med
den idag obsoleta idén att hela Sverige ska försvaras. Kanske skulle det uppfattas som mer
kontroversiellt att rikta in reklamen geografiskt – t.ex. genom att i affischerna använda symboler och
byggnader förknippade med en viss del av Sverige. Intressant att notera är att inga symboler som
explicit, eller ens med bred definition implicit, kan förknippas med Sverige – annat än möjligtvis
”snöröjning och fjällräddning” – figurerar på bilderna.
Demografiska (kön, ålder, civilstånd och etnisk tillhörighet)
Bilden Bok och Iphone porträtterar kvinnor och övriga bilder män. Med det underlaget blir det svårt
att göra några antaganden gällande huruvida Försvarsmaktens gjort en segmentering där kön har en
framträdande roll. Inte heller personernas civilstånd eller etnisk tillhörighet verkar ha varit
vägledande för bildernas och kampanjernas utformning.
Affischernas mest framträdande demografiska segmentering är, vilket tidigare nämnts, människornas
relativt unga ålder.
Psykografiska (social klass, livsstil såsom intresse för miljö och hälsa)
Det är svårt att i bilderna hitta klassmarkörer men utifrån personernas klädsel och den miljö de
befinner sig i, kan de sannolikt beskrivas som s.k. medelsvenssöner, en symbol för hela Sverige.
Personernas livsstil är en central roll i bilden och även dess budskap. Här vill Försvarsmakten påtala
och belysa en förmodad improduktiv mer eller mindre för samhället i stort onyttig livsstil hos en del
av den unga befolkningen.
Beteendemässiga (levnadsstandard och vilka kunskaper, attityder och konsumtionsmönster)
Som tidigare antytts om målgruppens sociala klass ger karaktärerna på bilden intryck av att ha en
dräglig levnadsstandard. Det rör sig alltså inte om vare sig extremt rika eller särskilt fattiga
människor.
Försvarsmakten väljer att inte fokusera på lönen som ett försäljningsargument utan gör anspråk på
att erbjuda möjligheten till ett mera meningsfullt och för samhället mera nyttigt liv. Detta är
sannolikt betingat av att det gamla talesättet ”statens kaka är liten men säker” har upphört gälla och
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att allt tal i media om nedskärningar av försvarskostnaderna är ett stycke information som nått de
flesta medborgare, även dem som sorterar böcker efter färg eller tejpar upp sig med silvertejp. När
det inte längre är lönen och pengarna som talar sitt tydliga språk, blir det nödvändigt att ”spela på
andra strängar”.
Målmarknadsföring
Den grupp eller de grupper Försvarsmakten valt att satsa på i sin marknadsföring blir efter
segmenteringen aningen enklare att förutsäga. Det bör vara ändamålsenligt i en kampanj av detta
slag att inrikta sig på den grupp som man, teoretiskt sett, kan erbjuda maximalt värde över tiden, i
det här fallet i form av långsiktig anställning.
Marknadspositionering
Vid första anblick borde Försvarsmakten ha relativt enkelt att utveckla en unik marknadsposition
med tanke på verksamhetens bredd och unika karaktär trots att det är svårare att erbjuda högre
ersättning med tanke på dels att det är en statlig organisation, dels pga. dess allmänt kända problem
med ekonomin.
I och med att Försvarsmakten inte i affischerna explicit eller implicit erbjuder betraktaren någon
större lön utan antyder möjligheten för individen att göra skillnad, att betyda något i ett större
sammanhang, stämmer det intuitiva även överens med denna affischkampanjs anspråk på
marknadsposition.
Fråga 3 - Vilka genrer använder sig Försvarsmakten av i affischerna?
Försvarsmakten syftar i sin kampanj till att väcka intresse och en debatt om ansvar och värderingar
genom att i bilderna presentera sin syn på målgruppen, hellre än den egna verksamheten.
Visserligen framställer affischerna ytligt sett moderna fenomen men en bakomliggande och äldre
moraliserande diskurs finns i det fördolda – nämligen att individen måste göra nytta för samhället
genom arbete. Vad det är för en typ av arbete som Försvarsmakten anser nyttigt, framgår tydligt av
affischernas budskap.
Vid studiet av bildtexterna kan en diskurs rörande Försvarsmaktens verksamhet urskiljas. Tydliga
tecken finns att affischerna anknyter till diskursen om det omfattande skifte Försvarsmakten
genomgått sedan murens fall, när det handlar om dess uppgifter, organisation och syfte. Affischerna
knyter an till diskursen om att uppgiften inte längre är att genomföra ett gemensamt försvar mot en
yttre angripare utan att det numera är allt ifrån att röja spår vid snöoväder till försvar av
demokratiska värden, uppgifter vars lösande är beroende av individens frivilliga ställningstaganden
och engagemang. Denna utveckling kan till viss del beskrivas som ett slags ”demilitarisering” och
”civilisering” av Försvarets uppgifter.

Fallstudie 2 – Det där löser sig nog
Affischerna omfattar fyra bilder vilka skildrar dramatiska skeden såsom översvämningar och upplopp.
I nedre delen av bilden står rubriker med olika formuleringar med det övergripande budskapet att
”det där löser sig”. Nedanför rubriken finns en informativ text om Försvarsmakten och till höger om
den Försvarsmaktens logotyp.
Bilderna är exempel på en remedialisering där bilder på aktuella händelser tagna av Aftonbladet
figurerar i en reklamkampanj för Försvarsmakten.
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Fråga 1 - Vad föreställer och förmedlar bilderna?
1.1 Beskrivning av bilden – bildens denotation och konnotation
Bild 1 – Rasad bro
Bildens motiv är taget i anslutning till en rasad bro. Över bron ligger nedhuggna träd och kvistar och
vattendraget under bron skulle kunna förklara varför bron rasat. I bakgrunden i vägens förlängning
syns fyra personer vars förehavanden är svåra att utläsa på grund av dess låga upplösning. Bilden
skulle kunna vara tagen i de mellersta eller norra delarna av Sverige eller någon annanstans på den
norra hemisfären. Bilden skulle kunna vara tagen under vårfloden då vattennivån stiger, i framförallt
de norra delarna av Sverige.
Denna ögonblicksbild förmedlar de kaotiska och slumpmässiga följderna av en naturkatastrof.
Bild 2 – Upplopp
Motivet på bilden är ett upplopp och i bildens mitt finns en omfattande eld. Närmast kameran står
ett antal män, som skulle kunna vara en del av upprorsmakarna. En del av männen står med
händerna halvt uppsträckta och en del av dem verkar vara på väg i riktning mot elden. Att döma av
männens kläder är de förmodligen från Mellanöstern, Indien eller Sydostasien. En del av personerna
på bilden bär en taqiyah som huvudbonad vilket är vanligt i Egypten, Sudan eller andra afrikanska
länder. 72
Bilden fångar ett tumultartat ögonblick i någon form av upplopp eller oroshärd och syftar kanske just
till att förmedla intryck av ett politiskt skede från ett icke-europeiskt land.
Bild 3 – Raserad väg
Den tredje bilden visar en översvämmad väg och vatten som forsar ner från vad som ser ut att vara
en raserad vägkant. Att döma av vattenfallet rör det sig om stora mängder vatten. I bildens bakgrund
syns två bilar varav den ena verkar har avbrutit sin färd framåt och står i begrepp att svänga höger.
Vidare i bakgrunden står en man i blå kläder vid en vägskylt som tecknar ”skarp sväng”. Bilden skulle
kunna vara tagen i Sverige under sommartid. Vad som förorsakat vägraset och den ansenliga
mängden vatten avslöjar inte bilden men det skulle likt den raserade bron kunna röra sig om någon
typ av översvämning.
Bilden säger att det även under svensk högsommar kan finnas livsfarliga situationer bakom nästa
krök som måste åtgärdas av någon med förmåga och möjligheter att göra detta.
Bild 4 – Översvämning
Bildens motiv är ett rött hus med vita knutar som är situerat i vad som ser ut att vara en dramatisk
översvämning. Det är svårt från vinkeln att avgöra hur mycket av huset som befinner sig under
vattenytan men förmodligen är det mer än bara källaren det rör sig om. Stora mängder vatten forsar
igenom ett staket i anslutning till huset.
Bilden är förmodligen tagen i Sverige och är likt bilderna raserad väg och rasad bro förknippad med
vatten och översvämning, något som ju som tidigare nämnts är förknippat med vår och snösmältning
och är något av de mer dramatiska naturkatastroferna som frekvent drabbar Sverige. I just denna
bild förekommer en tydlig koppling till hur just hemmet drabbats av naturkatastrofen och inte bara
infrastrukturen.

72

http://muslimmaterialculture.wikispaces.com/ den 27 april 2013
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1.2 Bildtexternas lingvistiska struktur
Följande utsagor är kopplade till respektive affischs rubriker: Det där löser sig nog till bilden rasad
bro, Det där fixar sig säkert till bilden upplopp, Någon tar tag i det där är rubriken till bilden raserad
väg och slutligen bilden översvämning till Någon tar tag i det där.
Rubrikerna har en vardaglig framtoning och tillsammans med övrig bildtext insinuerar den att
motsatsen snarare är rådande. I militära sammanhang är det eftersträvansvärt att det råder tydliga
ansvarsförhållanden och denna ”någon” som refereras till i affischerna är ett tecken på att det i civila
sammanhang sällan är tydligt.
Affischernas bildtext är följande:
”Eller? När alla andra ser på måste någon agera. Att bistå vid väpnade konflikter/naturkatastrofer är
en del av vår verklighet. Kan det bli en del av din? Då kan Försvarsmakten erbjuda dig en utbildning
som leder till en tjänstgöring där du kan göra skillnad, på riktigt. Ansök till grundläggande militär
utbildning på Försvarsmakten. se senast den 9 september.
Välkommen till vår verklighet.”
Den första meningen, med bara ett ord, ställer en fråga till betraktaren och implicerar ett nekande
svar till rubriken – att det som händer på bilden inte löser sig av sig självt. Andra meningen utvecklar
resonemanget att någon måste agera när andra ser på. Påståendet rymmer många dimensioner och
skulle kunna vändas till motfrågan – huruvida denna någon även måste agera när ingen ser på. Den
något tillspetsade frågan berör problematiken om vilka katastrofer och oroshärdar som prioriteras
och varför.
Textens ”någon” syftar på en person som är anställd inom Försvarsmakten.
Tredje meningen är tydligt kopplad till bildens motiv. När bilden föreställer en naturkatastrof eller ett
upplopp är det även refererat till dylika företeelser i bildtexten.
Den fjärde meningen innehåller textens andra fråga riktad till affischens betraktare, nämligen om
denna vill bli en del av samt ta del av Försvarsmaktens verklighet. Om svaret är ja på den frågan
erbjuder Försvarsmakten en utbildning som kan leda till tjänstgöring, något som i sin tur kan
resultera i möjligheten att göra skillnad, även i denna affischserie en faktisk skillnad vilket
understryks med bisatsen ”på riktigt”.
Därefter följer information om vart den intresserade kan vända sig och inom vilken tid detta är
lämpligt.
Det sammantagna intrycket av texten är att dess avsändare avser att den ska aktivera och informera
målgruppen – det vill säga, de som kan tänkas nappa på erbjudandet. Därutöver konstruerar
Försvarsmakten en bild av sig som främst i texten poängterar dess roll i samhället där man gör
anspråk på att spela en aktiv roll i vissa (extrema) situationer. Anspråk görs på att vara den enda som
kan hantera och agera i kaotiska situationer i den andra meningen – vilket ger textens avsändare en
udd av självrättfärdigande.
1. 3 Sammanfattning - affischernas visuell-verbala enhet
Bildernas motiv på kaotiska situationer ger affischen ett direkt anslag. Tillsammans med den något
ironiska rubriken – att någon säkert reder ut situationen, kan dess skapare eftersträva att påverka
betraktaren till att aktivt ta ställning och söka. Den dramatiska effekten som skapas genom att lyfta
fram situationer av sådan karaktär har säkert varit avgörande, därutöver aktualiteten i bilderna, då
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de är hämtade från Aftonbladet. Bildtexten i dess sätt att förklara för betraktaren att situationen inte
kommer reda ut sig själv, påverkar tolkningen av bilden.
Vidare ger bildtextens innehåll läsaren möjligheten att påverka skeendet i en positiv riktning, under
förutsättning att individen väljer att söka militär grundutbildning. Att individen måste göra ett aktivt
val för att förändra verkligheten är ett vanligt grepp inom den politiska reklamen.
Affischerna rymmer en distinktion mellan mottagaren och avsändarens verkligheter vilket skapar en
distans mellan de. Det kan tolkas som antingen att Försvarsmakten glidit ifrån övriga samhället blivit mindre folkligt förankrat, eller att Försvarsmakten står för något som gått förlorat i övriga
samhället men som kan återvinnas genom individens egna, ansvarsfulla val och dito agerande.
Fråga 2 - Vilken är affischernas målgrupp?
Marknadsföringsteori
Marknadssegmentering
Indelningen är gjord efter segmenteringsbegreppet och syftar till att kartlägga de spår i bilderna man
kan tyda som att vissa segmenteringsfaktorer präglat marknadsföringskampanjen.
Geografiska (städer och landsbygd)
Utefter bildernas motiv är det svårt att dra några konkreta slutsatser om kampanjens skapare
företagit någon geografisk segmentering i sökandet efter sin målgrupp. De fotografier som skulle
kunna vara tagna i Sverige och skildra inrikeshändelser verkar vara tagna på landsbygden och inte i
en urban miljö. Det kanske tilltalar människor med kopplingar till landsbygden då de i högre grad
borde känna igen sig i motivet.
Ett analogt resonemang med tanke på att tre av bilderna innehåller översvämningar innebär att
personer bosatta i översvämningsdrabbade regioner kan tänkas reagera starkare.
På liknande sätt som föregående kampanj kan kanske spår av geografisk segmentering upptäckas om
man studerar var och i vilken omfattning affischerna användes i olika områden.
Demografiska (kön, ålder, civilstånd och etnisk tillhörighet)
Den demografiska segmentering som kan ha präglat utformningen av affischerna är svår att utläsa
utifrån enbart studiet av motiven.
Psykografiska (social klass, livsstil såsom intresse för miljö och hälsa)
De tre fotografierna som avbildar översvämningar skulle kunna ha ett anslag som är lämpligare för
att locka till sig de människor som har ett intresse för hemvärnet och de uppgifter de ställs inför vilka
bland annat är att hjälpa till vid naturkatastrofer i Sverige. Analogt kan bilden på upploppet och dess
förmodade förekomst i utlandet locka de personer som är intresserade av internationella händelser
och politik, utlandsmissioner eller dylikt.
Därutöver kan bilderna vara intressanta för den miljöintresserade, kanske inte för bildernas
potentiella attraktionskraft som rekrytering men därför att de bekräftar en del miljöforskares
budskap om att det i växthuseffektens fotspår väntar mer extremt väder även på våra breddgrader.
Beteendemässiga (levnadsstandard, kunskaper, attityder och konsumtionsmönster)
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Betraktarens konsumtion av nyheter kan påverka hur denna tolkar bilden. Bilderna fångar kaotiska
händelser men kan i olika kontext få en helt annan innebörd. Om åskådaren vet mer om bakgrunden
kring bilden kan effekten bli därefter.
Affischerna borde tilltala människor som är intresserade av att ha en aktiv roll och påverka
dramatiska skeden – det vill säga att den tilltalar olika beroende på människors attityd, vilket är en av
den tydligaste segmenteringen som går att utläsa från bilderna.
Målmarknadsföring
De segment som kampanjens affischer implicit vänder sig till kan vara de människor med en viss
attityd och ett visst intresse för omvärlden. Därutöver kan syftet vara att sprida en positiv bild av
Försvarsmakten till allmänheten.
Marknadspositionering
Försvarsmakten återger i reklamen och gör anspråk på en del av verkligheten vilken präglas av
paralyserande naturkatastrofer och upplopp. Vidare betonar man sin roll på ett så uteslutande sätt,
att man kan tolkas vara den enda aktiva aktören i sådana situationer och därtill utgöra det alternativ
som möjliggör för individen att göra en väsentlig skillnad.
Med tanke på den bredd som Försvarsmakten använder sig av i sin kampanj kan intrycket lätt bli att
organisationen är väl etablerad, relevant och aktuell för nästan alla samhällets segment. Dessutom är
man en stabil aktör när samhällen hamnat i kris. Trots Försvarsmaktens stora anspråk som
arbetsgivare på arbetsmarknaden utför den sina uppdrag utan konkurrens vilket möjliggör skapandet
av en unik marknadsposition.
Fråga 3 - Vilka genrer använder sig Försvarsmakten av i affischerna?
I bilderna porträtteras vad som skulle kunna vara en tänkbar arbetsmiljö för Försvarsmakten.
Avsändaren inviterar mottagaren att bli en del av den verkligheten med löftet om att det då är
möjligt göra reell skillnad. Att just dessa delar lyfts fram är inte en slump utan en del av en medveten
process som i slutändan kan syfta till att Försvarsmakten gör anspråk på att vara den enda trovärdiga
aktören för den aktuella uppgiften i den aktuella miljön. Därmed är den också mest lämpad och ska
ses som ett självklart alternativ för att lösa uppgifter kopplade till inrikes och utrikes kriser. Då det
manifesteras tydligt i bildernas motiv och därtill i själva texten, blir det tydligt att detta är vad de
upplever vara deras huvuduppgifter och då i synnerhet genom formuleringen ”Välkommen till vår
verklighet”. Men det innebär också, vilket är påtalat tidigare, ett sätt att distansera sig från övriga
samhället.
Försvarsmaktens tidigare uppgift att mobilisera en värnkraft mot en potentiell fiende framträder inte
i bilderna i särskilt hög grad, utan där är det en betydligt mer generell och mångsidig hotbild som ska
mötas. Ytterligare tendenser är att Försvarsmaktens utbildning erbjuder möjligheter för den
ansvarskännande.

Resultat
Diskurser i rekryteringskampanjen
För att redogöra för resultaten av denna uppsats återkopplar jag här till uppsatsens första
huvudfråga:
”Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?”
Försvarsmaktens båda reklamkampanjer visar inte explicit vad Försvarsmakten och dess anställda gör
utan porträtterar istället en möjlig arbetsmiljö respektive hur deras målgrupp ser ut. Genom detta
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indirekta tilltal hoppas de locka fler intressenter till att söka vidare information på sina hemsidor och
i andra medier. En möjlig tolkning bakom det kan vara att Försvarsmaktens verksamhet kan vara eller
åtminstone självupplevt verka stötande mot sin målgrupp.
Bildtexterna beskriver en verksamhet som för tankarna åt räddningstjänst och bevarandet av ordning
mer än försvarandet av det egna territoriet med militärt våld, vilket förstärker bildernas motiv och
effekten av dem.
Den övergripande säkerhetspolitiska diskurs som förmedlas genom bilderna är den nya
säkerhetspoliska diskursen som gör gällande att det moderna samhällets primära hot inte är det
totala kriget utan en komplex hotmiljö bestående av allt ifrån instabila länder i när och fjärran,
terrorism, och naturkatastrofer.
Ytterligare diskurser som kan sägas prägla affischerna, vars förklaring kan ligga i materialets medium
och tilltänkta funktion, är den marknadsorienterade diskursen. Myndigheten Försvarsmakten kan
och får inte längre värnpliktiga som förser leden med personal, utvalda efter deras ålder, utan måste
ständigt pröva erbjudanden mot målgruppen och kanske även utöka den och se sig om efter nya
grupper av frivilliga än den föregående gruppen unga män i 18-20 års ålder.
De konkurrensfördelar Försvarsmakten använder sig av jämfört med andra arbetsgivare är
möjligheten till meningsfullhet hellre än exempelvis lön.
Försvarsmakten som en ny aktör på området prövar i kampanjerna olika grepp för att locka rekryter
baserad på gamla föreställningar om och i viss mån tidigare använda begrepp såsom verkligheten.
Tilltalet i reklamen är vid och riktad mot människor, företrädelsevis unga, som känner att samhället
eller delar av det är i förändringsbehov och till individer som har behovet av att hitta ett alternativ till
en annars självupplevd meningslös tillvaro.
Det är svårt att knyta affischerna till enbart en diskurs, vilket ju kan vara en av förklaringarna till
varför reaktionerna mot kampanjerna är så spridda. Det skapar i sin tur ytterligare en fråga, som
dock lämnas obesvarad i denna uppsats, nämligen huruvida det för Försvarsmakten är en önskvärd
effekt.
Med andra ord kan sägas att Försvarsmakten anspelar på ett flertal diskurser och försöker skapa en
egen variant som handlar om deras roll i mötandet av nya säkerhetspolitiska hot, ökad
marknadsorientering med behov av rekrytering vilket densamma kanske inte alltid till fullo klarar av
och är mogen för och därför möter den motstånd.

Skillnader mellan rekryteringskampanjerna
Den andra huvudfrågan löd:
”Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?”
Den första kampanjen kronologiskt betraktat, ”Det där löser sig nog”, framställer miljöer som
innehåller våld och fara som Försvarsmakten gör anspråk på att vara en aktör i, medan den andra
kampanjen föreställer unga människor vilka sysselsätter sig med av allt att döma helt meningslösa
projekt. Det går utifrån bilderna att dra slutsatsen att den senare kampanjen konkret riktar in sig på
sin målgrupp men att ingen av kampanjerna visuellt förmedlar något om vad Försvarsmakten
egentligen sysslar med.
Båda reklamkampanjerna utrycker i sina bildtexter en vilja att attrahera och engagera människor som
vill göra verklig skillnad men skiljer sig genom att Försvarsmakten i den första kampanjen ”Det där
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löser sig nog” fokuserar på själva miljön och i den andra på den faktiska verksamheten som bedrivs
vilket indikerar att Försvarsmakten konkretiserat sitt erbjudande och justerat in det mot en mer
specifik målgrupp i den senare kampanjen. Något som också gjorts med inte obetydlig risk för
medvetna eller omedvetna feltolkningar.
Vidare skillnader gäller det faktum att bildtexten i den senare kampanjen inte avslutas med frasen
Välkommen till vår verklighet, en annars välparafraserad slogan. Vad det beror på, om det är en
reträtt från övriga samhället, eller nedskrivning från Försvarsmaktens sida eller bara en tillfällighet är
svårt att sia om.

Förslag till vidare forskning
Diskursen om att vara samhällsnyttig genom arbete är en diskurs som ligger i tiden och som även
aktualiserats av moderaterna i deras starka fokus på jobb i valkampanjerna. Båda använder sig av
greppet att göra anspråk på att arbetet är det enda trovärdiga alternativet för individens
meningsskapande. Varpå en jämförelse av Försvarsmakten och Moderaternas reklamkampanj skulle
kunna erbjuda intressanta observationer för den diskursanalytiskt intresserade.
En analog berättelse till Försvarsmaktens slogan Välkommen till vår verklighet finns i
Kristdemokraternas numera patenterade uttryck ”verklighetens folk”. ”Verklighetens folk” kan
tolkas vara de som bidrar till det goda samhällets bevarande via sitt trogna och trägna arbete, men
som likväl inte är de som har den övergripande politiska makten, utan denna har ”overklighetens
folk”, dvs. ”vänstermedia” och ”kulturnissar i Stockholm” roffat åt sig.
Både Försvarsmakten och Kristdemokraternas anspråk på ensamrätt på verkligheten skapade stora
rubriker och föranledde en uppsjö av olika tolkningar. Att använda begreppet verklighet är ett
explicit grepp för att ge sin diskurs tolkningsföreträde. En jämförande studie av hur de vuxit fram och
spridits i samhället skulle kunna erbjuda forskaren en intressant frågeställning för kommande
undersökningar.
En jämförelse av Försvarsmaktens affischer knutna till moderna kampanjer och affischer från
värnpliktstiden eller kalla kriget kanske också erbjuder intressanta observationer och slutsatser. Att
tänka på då är hur samhället förändrats men också tekniska hjälpmedel och inte minst att affischerna
var framställda av vapengrenar som ville profilera sin verksamhet för värnpliktiga och allmänheten
och inte en gemensam Försvarsmakt som konkurerar på arbetsmarknaden om personal.
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Bilaga 1 – Bilder
Vad håller du på med?
1 – Bok
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Det där löser sig nog

1 - Rasad bro

2 - Upplopp

3 - Raserad väg

4 - Översvämning

