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Sammanfattning 
 

v v v 
 
Den allmänna värnplikten avskaffades i Sverige den 1 juli år 2010. Detta efter ett 
riksdagsbeslut från året innan, den 16 juni 2009. Från och med denna tidpunkt 
övergick Försvarsmakten direkt från att vara ett värnpliktsförsvar till att bli, i fredstid, en 
utpräglad yrkesarmé. Som en effekt utav denna indragning av Försvarsmaktens 
kontinuerliga tillförsel av personal måste Försvarsmakten nu rekrytera nödvändig 
arbetskraft på annat sätt via den öppna arbetsmarknaden. Sedan år 2010 fram till 2013, 
vid värnpliktens avskaffande, har Försvarsmakten satsat 350 miljoner kronor på 
marknadsföring. Bara under år 2013 var marknadsföringsbudgeten 90 miljoner kronor. 
Detta kan jämföras med samma budget 2009, ett år innan avskaffandet av värnplikten, 
som då låg på blygsamma 19 miljoner kronor. 
 Studiens syfte är att undersöka vad Försvarsmakten väljer att kommunicera i 
sina rekryteringskampanjers printannonser med bakgrund i dess egna utsatta mål och 
vision. Studien ska även undersöka på vilket sätt, och med vilka metoder, 
Försvarsmakten väljer att kommunicera dessa budskap. I studien behandlas material 
från fem olika kampanjer som varit aktiva mellan åren 2011 till 2013 där en medveten 
avgränsning har gjorts till att bara analysera kampanjernas printannonser. Detta då print 
innehar egenskapen av att övertalning bara kan ske via bilden, synen. I och med 
avsaknaden av till exempel rörelse, ljud och lukt, som är tre oerhört starka medel för 
övertalning, måste den bild som finns representerad vara självgående stark och 
slagkraftig för att kunna få effekt. 
 Printannonserna har analyserats genom en semiotisk- och retorisk analys där 
det största fokuset kretsar kring det visuella. Denna analys har även operationaliserats i 
ett analysschema modifierat för att på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte. En 
diskussion förs sedan med hjälp av teorier kring organisations-kultur och dess inverkan 
på organisationers kommunikation samt kring reklam och propaganda. Dessa två 
teoretiska huvudområdenmoment ligger även till grund för studiens resultat och 
slutsats.  
 Studien visar på att Försvarsmaktens värdeord öppenhet, resultat och ansvar 
speglas i dess kommunikation där vilja och motiv premieras framför både kön och 
etnicitet. De tar ansvar för katastrofer och hjälper nödställda med en säker övertygelse 
om att lyckas. Samtidigt hamnar deras kommunikation i en gråzon mellan vanlig 
reklam och propaganda. Kampanjerna visar genomgående positiva sidor av yrket med 
en garanti för att den som tar värvning kommer att kunna göra skillnad. Samtidigt är det 
ett riskabelt yrke med potentiellt livet som insats. Detta nämns aldrig samtidigt som 
kampanjerna spelar på mottagarens känslor. Sammantaget finns således tendenser till 
propagandaliknande förfaranden i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer. 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, rekrytering, marknadsföring, semiotik, retorik, 
organisationskultur, kommunikationsprinciper, reklam, propaganda. 
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1. Inledning 

v v v 
 
Den allmänna värnplikten avskaffades i Sverige den 1 juli år 2010. Detta efter ett 
riksdagsbeslut från året innan, den 16 juni 2009. Från och med denna tidpunkt 
övergick Försvarsmakten direkt från att vara ett värnpliktsförsvar till att bli, i 
fredstid, en utpräglad yrkesarmé. I och med detta har en av Försvarsmaktens 
särställning i samhället och en av dess grundläggande stöttepelare försvunnit. 
Manskapet inom armé, flyg och flotta blir nu inte längre inkallad på reguljär årsbasis 
via den så kallade mönstringen. Organisationen har nu blivit en helt, i 
arbetsmarknadssynpunkt, vanlig arbetsgivare. Som en effekt utav denna indragning 
av Försvarsmaktens kontinuerliga tillförsel av personal måste dem nu rekrytera 
nödvändig personal på annat sätt via den öppna arbetsmarknaden. Detta har 
oundvikligen fått konsekvensen att de måste bli en attraktiv arbetsgivare för att locka 
till sig tillräckligt många män och kvinnor som vill fylla de allt mer gapande leden. 
 Denna nya arbetsuppgift av att aktivt rekrytera ny personal har fallit på 
Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. En majoritet av befolkningen är 
sannolikt medveten om att Försvarsmakten som organisation existerar men att 
samma människor är medvetna om dess arbetsuppgifter eller arbets- och 
karriärmöjligheter är inte lika säkert. Sedan 2010 har detta således varit ett av det 
primära fokuset inom Försvarsmaktens kommunikation. Detta är en oerhört 
komplicerad, men intressant kommunikativ uppgift. Framför allt på grund av 
organisationens särskilda ställning i samhället. Då en vanlig dag på jobbet kan 
innehålla krig eller katastrofer är det långt ifrån en normal arbetsplats som vill 
rekrytera. Hur väljer Försvarsmakten att göra? 
 Studien är intressant att genomföra av två anledningar. För det första har en 
studie, med liknande syfte och frågeställningar, inte genomförts i Sverige tidigare. 
Samtidigt har Försvarsmakten, som en statlig potentiell krigsförande makt, en 
särskild ställning i samhället. Att granska och undersöka dess förehavande, på alla 
områden, blir således än mer viktigt. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till en 
positiv utveckling av det civila demokratiska samhället. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka ett representativt urval av Försvarsmaktens 
printannonser och vad de väljer att kommunicera i dessa med bakgrund i deras 
egna utsatta mål och vision. Studien ska även undersöka på vilket sätt 
Försvarsmakten väljer att kommunicera dessa budskap. 
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1.2 Frågeställningar 

Syftet och den övergripande frågeställningen har brutits ned och operationaliseras i 
två stycken forskningsfrågor. 
 

§ Hur kommuniceras Försvarsmaktens värdeord öppenhet, resultat och 
ansvar i Försvarsmaktens printannonser? 

 
§ Hur förhåller sig Försvarsmaktens printkampanjer till definitionen av 

reklam respektive propaganda? 

1.3 Material 

Uppsatsen behandlar material från fem olika kampanjer som varit aktiva mellan 
åren 2011 till 2013 (Försvarsmakten 2015a). Dessa kampanjer är, i kronologisk 
ordning, Välkommen till vår verklighet (mars 2011), Vem bryr sig (mars 2012), Det 
där löser sig nog (augusti/september/oktober 2012), Vad håller du på med (januari 
2013) och Det är mycket nu (augusti/september 2013). Alla kampanjer finns 
tillgängliga via Försvarsmaktens hemsida och som bilagor i detta dokument. De 
specifika delarna av kampanjerna som valts ut till analys och anledningen som ligger 
till grund för detta beslut presenteras mer ingående i metodkapitlet.  

1.3.1 Avgränsningar 

Studien har valt att analysera material från fem olika kampanjer som varit aktiva 
mellan 2011 till 2013. Dessa kampanjer är däremot oerhört omfattande med både 
radio, TV, print och utomhusreklam. På grund av tidsbegränsning har studien aktivt 
valt att endast fokusera på Försvarsmaktens printannonser. Detta val har gjorts med 
anledning av det egna intresset för print som medium efter dess klassiska ställning i 
samhället. Då varje kampanj följer samma tema har studien även valt att endast 
analysera en bild från varje kampanj. Valet av bilderna är inte slumpmässigt eller 
systematiskt utan grundas i författarens eget intresse för bildens motiv. 
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2. Försvarsmakten 

v v v 

2.1 Nuläge och framtid 

Försvarsmakten är en myndighet där riksdag och regering bestämmer dess 
inriktning, uppdrag och uppgifter (Försvarsmakten 2015b). Totalt sett arbetar runt 
20 000 personer på myndigheten med en budget på omkring 40 miljarder kronor. 
Organisationen existerar för att skydda Sverige och dess frihet men även för att 
hjälpa till att skapa fred och säkerhet i delar av omvärlden som präglas av krig och 
konflikter. Den svenska regeringen har formulerat uppdraget såhär: 

Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och intressen. 
Ensamt och tillsammans med andra genom insatser både i Sverige, i 
närområdet och utanför det. Försvarsmakten stödjer det övriga 
samhället vid katastrofer. Försvarsmakten skickar förband till 
fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runtom i världen. Dels 
för att hjälpa andra, dels för att stödja svenska säkerhetspolitiska 
intressen. Försvarsmaktens unika kompetens är väpnad strid. 
(Försvarsmakten 2015b) 

Detta övergripande uppdrag har resulterat i fyra detaljerat angivna uppgifter. 
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är (Försvarsmakten 2015c): 
 

I. Om Sveriges gränser kränks ska Försvarsmakten avvisa den kränkande 
parten från svenskt territorium. 

 
II. Om Sverige blir angripet av främmande makt ska Försvarsmakten försvara 

landet och avvisa angriparen. 
 
III. Vid katastrofer, till exempel vid översvämningar eller stormar ska 

Försvarsmakten hjälpa till med olika former av stödinsatser. 
 
IV. Försvarsmakten har också i uppgift att verka för fred och säkerhet i vår 

omvärld. Detta gör vi genom att skicka trupper till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser runt om i världen. 

Försvarsmakten uttrycker själva att deras främsta mål är att säkra krigsförbandens 
förmåga och framgång. Detta ska göras via värdeorden öppenhet, resultat och 
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ansvar som ska genomsyra organisationen och påverka alla handlingar som 
Försvarsmakten utför (Försvarsmakten 2015d). De ser även sin vision som: 

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i 
Sverige och utomlands. (Försvarsmakten 2015d) 

Det är i detta läge som Försvarsmakten befinner sig nu. Lite finurligt sagt, dess 
verklighet. Trots 20 000 man och 40 miljarder svenska kronor i budget har den 
svårigheter i att uppnå ovanstående syfte och mål. Genom långtgående 
rekryteringskampanjer och storslagna reklamsatsningar skall fler unga människor 
lockas in i ett yrkesverksamt liv inom försvaret.  

2.2 Reklam och rekrytering 

Ett reportage i Sveriges Radio (2013) från den 11 juli 2013 berättar Julia Lundberg 
om Försvarsmaktens nuvarande marknadsföringsbudget och dess tidigare 
spenderade pengar. Sedan år 2010 fram till 2013, vid värnpliktens avskaffande, har 
Försvarsmakten satsat 350 miljoner kronor på marknadsföring. Bara under år 2013 
var marknadsföringsbudgeten 90 miljoner kronor. Detta kan jämföras med samma 
budget 2009, ett år innan avskaffandet av värnplikten, som då låg på blygsamma 19 
miljoner kronor. Dessa pengar går till reklamköp i form av TV, print och 
utomhusreklam på eller i anslutning till några av landets bästa reklamlägen. En 
femtedel, 20 procent, av den 2013 gällande kostanden stod endast för 
produktionen av materialet. Det är nog ingen överdrift att säga att Försvarsmakten 
tar marknadsföring och reklam för att stimulera rekrytering på mycket stort allvar. 
Detta går inte minst att ta miste på i och med deras starka ökning av 
marknadsföringsbudget från år 2009 till 2013.  

I Försvarsmaktens egen kommunikationsstrategi omnämns det att 
uppfattningen av att vapen existerar i alla olika områden utav det militära minskar 
intresset för att engagera sig och att t.ex. ordet ”soldat” både konnoterar och 
förstärker bilden utav att krigsföring är det enda som Försvarsmakten har till uppgift 
eller kompetens runtomkring. Detta är då något som Försvarsmakten 
uppmärksammat och aktivt vill ändra på. De vill förändra sin kommunikation och 
bilden av sig själva till att bli mer human. För att åstadkomma detta ska 
Försvarsmakten i sin kommunikation fokusera mer på så kallad ”mänsklig 
förmåga” istället för ”väpnad förmåga” (Sveriges radio 2013). På detta sätt vill de nå 
en bredare målgrupp och locka den till en yrkesverksam karriär inom 
Försvarsmakten. 
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3. Nuvarande forskningsläge 

v v v 
 
Väldigt lite forskning har bedrivits i Sverige kring studiens specifikt valda område, 
något som jag redan innan var medveten om. Anledningen till detta är att 
Försvarsmaktens marknadskommunikation är så pass ny att inga stora mängder av 
direkta studier hunnit bedrivas. De få studier och undersökningar som dock har 
genomförts är av en intressant karaktär och redovisas nedan. Värt att notera är att 
de studier som presenteras i detta avsnitt är genomförda på kandidat, magister och 
masternivå. Således är de inte av högsta akademiska höjd även om de ändå 
innehåller bra och intressanta resultat. Något som också ska påpekas är att studien 
endast undersökt tidigare forskning kring den svenska försvarsmakten. Således kan 
komplementerande utländska studier existera men då det är den svenska 
försvarsmakten som undersökts är dessa inte vitala för denna studie.  

Väldigt få inom Försvarsmaktens målgrupp vet vad en anställning inom 
Försvarsmakten innebär (Tari & Sevestedt 2014). Att okunskapen och osäkerheten 
är hög kommer dels ifrån dåliga förkunskaper hos målgruppen samt på grund av 
bristfällig information från Försvarsmakten. Målgruppens förväntningar av 
Försvarsmakten är, enligt Tari och Sevestedt (2014), skeva vilket sannolikt bidrar till 
de många avhopp av potentiell personal vi sett de senaste åren. Wallin (2009) anser 
att Försvarsmakten inte vänt sig till och tagit tillvara på civila krafter i samhället, 
såsom läkare eller jurister, och inkorpererat dessa i organisationen. För mycket 
fokus har lagts på den militära sidan och andra roller har glömts bort. Detta är dock 
något som börjat åtgärdas på senare tid. Samtidigt anses inte Försvarsmakten vara 
en särksillt attraktiv arbetsgivare vilket den enligt Lindgren och Wictorson (2012) 
måste vara för att kunna attrahera kompetent personal. Detta måste nu ändras med 
hjälp av en ny sorts kommunikation. Denna nya kommunikation har utvecklats till 
att vara informativ, expressiv och påverkande (Hillforth & Olander 2014). 
Kommunikationen ska således vara kärnfullt informerande och känsloladdad. 

Tuvesson (2013) har genom en diskursanalys undersökt Försvarsmaktens 
marknadskommunikation där hon menar på att den saknar en aktiv agent. Detta 
kan antas är för att tvinga mottagaren inför ett ställningstagande. Samtidigt är 
kommunikation upplagd för att ”bjuda in” mottagaren i budskapet och ställa ett 
dilemma där de kognitiva funktionerna sätts igång. Genom att kommunikativt ta sig 
innanför mottagarens bekvämlighetssfär tvingas mottagaren att behandla 
meddelandet och inte bara ignorera det. Tillsammans med detta har 
Försvarsmakten även en fördelaktig målgrupp, modelläsare, de vill nå (Hallberg 
2014). Denna modelläsare är en mottagare som innerst inne önskar att kunna 
hjälpa andra människor och bidra till en bättre värld men som nu är passiv och 
hittar på bortförklaringar. Då modelläsaren är undvikande inför katastrofer och 
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konflikter men samtidigt har sin inre dröm skapas ett glapp mellan verklig och 
önskad identitet. Försvarsmakten erbjuder en lösning som ska hjälpa mottagaren att 
förverkliga sig själv.  

Myhr (2013) menar att detta har gjorts kommunikativt genom att erbjuda 
nya sorters värderingar gentemot de traditionella. Genom att väcka frågeställningar, 
och erbjuda svar, kring samhällsengagemang och solidaritet i en miljö av 
samtidsfenomen vill Försvarsmakten verka både modernt och engagerade. Detta 
görs genom att följa de rådande normer och uppfattningar som finns inom 
målgruppen och kommunicera mjuka värden istället för hårda (Nilsson & Olofsson 
2013). De vill således erbjuda en annan yttre bild gentemot tidigare. Frågan är 
däremot om organisationen har förändrats. Problemet med att kommunicera 
värden som inte nödvändigtvis stämmer överens med organisationens kärnideologi 
kan skada organisationen, menar Nilsson och Olofsson (2013), då fel sorts 
människor kan lockas till organisationen.  
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4. Teoretiskt ramverk 

v v v 

4.1 Semiotik 

Semiotik är kanske mer känt som läran om tecken och dess innebörd. Man skulle 
kanske även kunna säga att semiotiken kan anses vilja blottlägga det omedvetna i 
den mänskliga kommunikationen. Detta omedvetna kan ses som de underliggande 
kulturella koder som bestämmer hur vi väljer att tolka både det språkliga och det 
icke-språkliga (Heradstveit & Bjørgo 1996, s. 21). Studiet av tecken och hur de 
fungerar är det centrala synsättet för semiotiken och består av tre huvudområden 
(Fiske 2000, s. 61). Dessa områden är (1) själva tecknet, (2) de koder och system 
som organiserar dessa tecken och (3) den kultur som dessa koder och tecken 
arbetar inom. Olika betydelsemodeller inom semiotiken följer i stort sätt denna 
form. Man brukar anse att den amerikanska filosofen C. S. Peirce och den 
schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure är semiotikens grundare. 

Peirce ställde upp sin betydelsemodell som att ett tecken, ett objekt och en 
interpretant alla påverkar och påverkas av varandra och på detta sätt kan förändra 
betydelsen av tecknet. De kan i enkelhet bara förstås i relation till de andra (Fiske 
2000, s. 64). Han presenterade även till detta tre olika teckenkategorier som kan 
komma att utvecklas ifrån den tidigare nämnda betydelsemodellen beroende på 
förhållandet mellan tecknet och objektet (Bignell 2002; Berger 2012). Han kallade 
dessa för ikon, index och symbol. 

Saussure var dock mer intresserad av själva tecknet i sig. Enligt Saussure var 
ett tecken ett fysiskt föremål med en betydelse, mer specifikt en betecknande och 
en betecknad betydelse (Fiske 2000, s. 66). Ett tecken är alltså en helhet som består 
av ett materiellt uttryck, även kallat signifiant eller signifier, och ett immateriellt 
uttryck kallat signifié eller signified (Gripsrud 2002, s. 146; Berger 2012, ss. 55-56). 
På så vis är det betecknande själva tecknets utseende som vi uppfattar det, t.ex. 
markeringar på ett papper, medan det betecknade är till vad detta hänvisar mentalt 
hos oss. Det var även denna del som den franska filosofen och senare semiotikern 
Roland Barthes byggde vidare på med sina begrepp denotation och konnotation. 
Kort beskrivet kan dennotation ses som den bokstavliga betydelsen hos ett tecken 
medan konnotationen kan ses som de värde- och känsloladdade kulturella 
associationer som är kopplade till detta sagda tecken (Heradstveit & Bjørgo 1996, s. 
40). 

Roland Barthes var den som först skapade en modell för hur betydelse 
systematiskt kunde analyseras. I denna teori utgjordes kärnan utav två ordningar av 
beteckning, denotation och konnotation (Fiske 2000, s. 117). Dessa brukar även 
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kallas för den första och den andra ordningen. Denna teori från Barthes var en 
utveckling från Saussure tidigare tankar som endast befann sig i den första 
ordningen och primärt var intresserad av det rent lingvistiska systemet. Barthes var 
även den som senare i sin karriär utvecklade anchorage (ancrage) och relay (relais). 
Detta efter sitt allt mer växande intresse för reklam och hur dess olika 
komponenter samspelade med varandra. 

Även om Barthes (1957) i sitt verk Mythologies introducerade ett av sina 
mest kända begrepp, myten, har jag valt att inte använda detta i min analys. Kort 
sagt beskriver myten de kulturella fenomen som skapas och blir underliggande 
socialt konstruerade föreställningar, berättelser och antaganden om världen. Det är 
även den som reflekterar och förstärker vår syn på fenomen i vår omvärld (Ellison 
2014). Men med tanke på studiens redan nu valda analysmetoder och 
frågeställningar har jag svårt att finna dess plats i min analys. Detta då studien är ute 
efter de mer specifika tekniker som används och inte ett större narrativ. 

4.1.1 Denotation 

Denotation, även kallad för den första ordningen, är tecknets direkta betydelse 
(Gripsrud 2002, s. 148). Den dennotativa nivån är alltså tecknet i dess fysiska, 
uppenbara framträdelse och mening. Om en fotograf tar en bild av ett motiv 
kommer det som finns representerat där inne i form av objekt alltid vara det samma 
på den denotativa nivån. Denotation är mekaniskt vad som fotograferas (Fiske 
2000, s. 119).  

4.1.2 Konnotation 

Den andra ordningen kallas för konnotation. En persons värderingar 
kommer att påverka hur denna person läser in ett tecken. Det är i denna process 
som konnotationen uppstår. Man måste däremot vara försiktig med att inte blanda 
ihop konnotationer med associationer (Gripsrud 2002, s. 149). En konnotation är 
kulturellt etablerade och kodifierade, kollektivt delade, medan en association är 
högst personlig.  

Den konnotativa nivån är alltså hur denna tidigare nämnd fotografering av 
motivet med dess objekt kan tolkas. Konnotationen är den mänskliga delen av 
processen där vi tolkar in olika budskap beroende på vilket motiv som framställs 
och på vilket sätt det framställs. På så sätt är vi oftast bara medvetna om den 
dennotativa nivån då det är den vi enkelt kan se med våra egna ögon medan 
konnotationer behandlas på den subjektiva nivån (Fiske 2000, s. 120).  

Detta gör även att konnotation är rätt godtyckligt då den kan vara olika 
beroende på personers kulturella bakgrund. Detta är även något som semiotiken tar 
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fasta på, mottagaren är en läsare som aktivt tar in och tolkar det som presenteras 
vilket bidrar till en subjektiv läsning baserad på kulturella erfarenheter (Fiske 2000, 
ss. 61-62). 

4.1.3 Anchorage och Relay 

Dessa två begrepp är två skilda, men inte helt olika varandra, och antyder till hur 
text och bild samspelar. Det är sällan så att printannonser enbart innehåller en text 
eller en bild utan båda brukar vanligtvis förekomma. På så sätt så samspelar de även 
med varandra. Barthes (1977) klassade begreppet anchorage som den form av 
mekanism som styr hur vi som läsare tolkar bilden. Den förankrar helt enkelt en 
specifik tolkning till bilden som gör att vi inte drar helt annorlunda slutsatser än vad 
skaparen tänk sig. Texten eller bilden fungerar då som en sorts förstärkning utav 
det tänkta budskapet som styr oss mot den rätta läsningen av text och bild.  

Relay anspelar däremot mer på ett gemensamt samarbete mellan bild och 
text (Barthes 1977). I denna konstellation tar varken text eller bild övertaget utan de 
samspelar med varandra. De blir ett komplement där ingen del har större betydelse 
än den andra. Detta påverkar även förståelsen till den grad att enheten blir svår att 
förstå om en del saknas. Man kan säga att det är som ett pussel där båda bitarna 
måste vara på plats för att skapa en helhet utav bilden.  

4.1.4 Ikoner, index och symboler 

En ikon, eller ett ikoniskt tecken, är något som liknar sitt objekt (Fiske 2000, s. 71; 
Berger 2012, s. 53). På så vis är en ikon den mest konkreta formen av avbildning då 
den visar dess exakta betydelse. En karta är till exempel en form av ikon då den 
direkt avbildar verkligheten. Ett fotografi fungerar på samma sett och bildar en ikon 
för det som blivit fotograferat. 
 Ett index är ungefär lika simpelt. Ett index är ett tecken som har ett direkt 
samband, en kausal relation, med objektet (Gripsrud 2002, s. 156; Berger 2012, s. 
53). Hit hör till exempel rök som är ett index för eld eller spår i snön som är ett 
tecken på att någon gått där. Det finns inte direkt liknelse mellan tecken och objekt 
utan det finns istället en direkt koppling mellan dem. 
 Till sist kommer symboler. En symbol är ett tecken som får sitt samband 
med objektet via en konvention eller överenskommelse (Fiske 2000, s. 71; Berger 
2012, s. 53). Ord kan klassas som symboler. Det finns ingen naturlag som bestämt 
hur dessa ord i denna text ska utläsas och avkodas utan det är vi som människor 
som har bestämt detta. På samma sätt fungerar det röda korset som står för hjälp 
och sjukvård. Det är vi som har bestämt att detta faktum är sant och således 
kommer vi fortsätta att utläsa detta. 
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 Samtidigt är dessa tre olika typer av tecken inte separerade eller åtskilda 
från varandra och kan mötas och sättas ihop till ett och samma tecken (Fiske 2000, 
ss. 71-72). 

4.2 Retorik 

Retorik är nog för alla väldigt välkänt som ”konsten att tala” eller ”läran om 
talekonsten”. Det går att säga att ett retoriskt yttrande är något som skapas av 
människor för andra människor (Kjeldsen 2008). Det är en grund för hur du som 
talare kan övertyga dina medmänniskor När man tänker på retorik är det ofta så att 
man instinktivt tänker på den talade eller skrivna delen även kallat verbalspråket. 
Beroende på hur sträng man vill vara kan dock begreppet retorik inkludera diverse 
olika former. De flesta forskare och sakkunniga inkluderar dock inte bara talet utan 
även skriften, det visuella, det auditiva och rörelser till begreppet retorik. Grinde 
(2008) benämner det retoriska yttrandet till att vara ord och symboler som används 
för att påverka.  

4.2.1 Ethos, Logos och Pathos 

Till sin hjälp för att väcka intresse och lyckas i akten av övertalning har talaren eller 
avsändaren bland annat tre olika appellformer att tillgå. Dessa går under namnen 
ethos, logos och pathos. Var av dessa olika delar står för sin egen del, sitt egna 
element, i kommunikationsmodellen bestående utav (1) talaren, (2) talet och (3) 
åhörarna (Gripsrud 2002). För att verkligen lyckas med sin kommunikation måste 
avsändaren ha alla dessa tre appellformer i samstämmighet med varandra. 
 Ethos är ett känslomässigt övertalningsmedel som är knutet till användaren 
och det intryck som avsändaren ger ifrån sig (Gripsrud 2002; Kjeldsen 2002, 2008). 
Detta är till för att inge förtroende och väcka tillit hos mottagaren (Carlsson & 
Koppfeldt 2008, ss. 72-73). Appellformen är den del som ska försöka få avsändaren 
framstå som trovärdig och på så sätt öka chanserna för att åhöraren blir övertygad. 
Ett exempel är auktoritet eller expertis som till exempel experter eller professorer 
som starkt gör uttryck för hedervärda och kunniga människor. 
 Den andra formen är kallad logos. Istället för att som ethos rikta sig på 
avsändaren tar logos fasta på orden och resonemanget (Carlsson & Koppfeldt 2008, 
s. 78). Denna del är den förnuftiga och intellektuella övertalningsmedlet. Man visar 
sanningen, eller vad som framstår som sanningen, och ger åhörarna till synes 
obestridbara bevis (Kjeldsen 2002, 2008). Mottagarna tillåts här dra slutsatser från 
det generella till det specifika eller tvärt om. Genom att som avsändare till exempel 
visa på statistik eller ge sken av logiska samband får mottagaren en uppfattning om 
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det som presenteras är en universell regel. Avsändaren informerar och upplyser 
mottagaren.  

Den tredje och sista formen av appell är pathos. Detta är den form som 
anspelar på mottagarnas känslor (Kjeldsen 2002, ss. 32-33; Carlsson & Koppfeldt 
2008, ss. 78-79). I denna form vill man försätta publiken i en viss specifik 
sinnesstämning (Kjeldsen 2008). Även om ethos även den väcker känslor är de 
betydligt mildare och liknar mer respekt och tilltro till avsändaren. Pathos är istället 
de kraftiga känslorna av sorg, glädje och ilska som kan uppstå (Gripsrud 2002). 
Appellformen pathos är tillför att kunna skapa medlidande för avsändarens sak hos 
åhöraren. 

Det kan sägas råda ett samband mellan alla de tre olika appellformerna 
(Gripsrud 2002; Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 79). Det är således viktigt att alla 
argument av dessa olika former är samstämmiga. Om en avsändare inte är trovärdig 
(ethos) kommer förmodligen inte hans sanningsargument (logos) fungera och 
avsändaren kommer då inte heller kunna väcka publikens känslor (pathos). På 
samma sätt blir det kommunicerade tråkigt utan väckta känslor (pathos) även om 
avsändaren är trovärdig (ethos) och har solida, logiska argument (logos). 

4.2.2 Visuell retorik 

Retorik behöver inte bara vara förpassat till talet eller texten. Det kan även tillhöra 
det visuella. Överallt i dagens samhälle möter vi bilder och visuella uttryck som 
använder sig av retoriska grepp. Dessa kan sägas vara tropologiskt uppbyggda och 
strukturerade (Kjeldsen 2002, 2008). Det grekiska ordet tropos betyder vridning 
eller vändning (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 86). En trop är således något som 
bryter det vanliga mönster vi förväntar oss att se och på det viset gör oss 
intresserade. Av den anledningen är de oerhört effektiva metoder att ta till för att 
föra fram budskap i till exempel reklam (Gripsrud 2002, Carlsson & Koppfeldt 
2008, s. 87). Det finns fyra så kallade huvudtroper som ligger högst upp i den 
retoriska figurhierarkin (Kjeldsen 2008). Dessa är metaforen, metonymin, 
synekdoken och ironin. 
 Den första tropen är metaforen vilket förmodligen är den mest kända av 
dem alla. Den har sitt ursprung i det grekiska ordet metafora som beskriver när 
något bärs eller flyttas från en plats till en annan. Även om man ofta tänker sig en 
metafor som en jämförelse är den inte det. Istället för att sätta två objekt bredvid 
varandra och dra likhetstecken mellan dem fungerar metaforen genom att byta ut 
ett objekt mot ett annat (Kjeldsen 2008; Berger 2012, ss. 61-65; Carlsson & 
Koppfeldt 2008, ss. 86-87). På så sätt ersätts det utvalda med något helt annat utan 
att betydelsen försvinner. Jämförelsen är inte direkt utan endast underförstådd. 
 Metonymin är den andra tropen och kommer grekiskans metonymia som 
betyder namnbyte. Om en metafor bygger på likhet så använder sig metonymin 
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istället utav ett rumsligt eller tidligt samband (Kjeldsen 2008; Berger 2012, ss. 61-
65). Genom att bygga upp ett förhållande i uttrycket mellan orsak och verkan 
skapar man en således en betydelsemässig närhet.  
 Den tredje huvudtropen är synekdoken och betyder medförståelse 
(Gripsrud 2002). Denna trop är en betydelsemässig överlappning för de utvalda 
orden i ett uttrycks mening där de har en betydelse som ingår eller omfattar dem. 
Detta görs genom att göra ord och begrepp snävare, eller vidare, än vad de var från 
början (Kjeldsen 2008). En klassisk synekdoke är att låta delen stå för helheten eller 
tvärt om. Men man kan även låta ental, flertal, art och klass byta plats.  
 Ironin är den sista huvudtropen och är tillsammans med metaforen den 
som är mest känd för gemene man. Ironi kommer från grekiskans eironeia som 
ursprungligen betydde ”föreställning”. Ironi bygger på antagandet att säga en sak 
och mena något annat, en form av avståndstagande från det som man bokstavligt 
säger (Kjeldsen 2008; Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 89). Allt som oftast brukar 
ironi inte bara vara att byta uttryck till situationen, samma uttryck brukar vara en 
total motsats till den som menas. Det som gör ironin så kraftfull är just denna 
spänning mellan uttryck och intention vilket även gör den stark i en argumentativ 
kontext (Kjeldsen 2008). Ironi kan användas modalt eller multimodalt där text, ljud 
och bild alla ingår som medium. Denna helt-, del-, eller ickeverbala kan 
kombineras fritt. 
 John Deighton (1985) betonar att viss reklam endast är informativ och är till 
för att påminna om redan behövda produkter medan det finns annan så kallad 
transformativ reklam som bygger på själva känslan av konsumtionen och vidare den 
produkt som marknadsförs. I artikeln Rhetorical Strategies in Advertising (1985) 
behandlas de retoriska förutsättningar som krävs för att en reklam ska kunna bli 
transformativ. Han nämner de fyra huvudtroperna; metaforen, metonymi, 
synekdoken och ironin som effektiva metoder inom reklam. Skillnaden mellan den 
informativa och den transformativa reklamen finns i framläggningen av dessa 
troper. Den informativa reklamen använder sig nästan endast av jämförelser med 
omvärlden, vilket i sig kan vara falska, men uppfattas sällan som manipulativa. 
Däremot så kan den transformativa reklam ofta väcka en oro, särskilt när den 
tillämpas på "viktiga" frågor som politik eller produkter och tjänster som kräver en 
stor investering. Denna transformativa reklam är ämnad ett ge en njutning av själva 
konsumtionen och väcka känslor, något som går att dra paralleller till propaganda. 

4.3 Semiotik och retorik som teori 

Semiotik och visuell retorik kan placeras i en gråzon mellan både teori och metod. 
Som tidigare nämt är de effektiva instrument inom kommunikation, både för 
utförande och analys. Studien har valt att placera dessa två områden inom 
teorinkapitlet då semiotiken och retorikens aspekter är tankebärande och viktiga för 
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hur man kognitivt tar in och utformar budskap och mening. Att det inte använts 
som enbart en metod är för att kunna renodla det kapitlet till att endast behandla 
operationaliseringen. I teorikapitlet får istället dessa två delar ta plats som en 
beskrivning och förklaring till hur dess olika delar använts inom kommunikation 
såsom reklam. Bakgrunden till hur tecken tolkas och bär mening är central. 

4.4 Organisationskultur och kommunikation 

Vad för typ av kultur som är inneboende på ett företag påverkar inte bara 
arbetsklimatet utan även kommunikationen utåt (Fredriksson & Pallas 2013). Detta 
sker i och med den inneboende, ibland omedvetna, viljan hos en organisation att 
sprida sitt budskap eller som i Försvarsmaktens fall, viljan att attrahera rätt sorts 
människor. Detta har gjort att bland annat svenska myndigheter valt att anpassa sig 
till de normer, rutiner och arbetsmetoder som passar det mediala bäst och i många 
fall inkorporerat detta i de anställdas arbetsuppgifter (Fredriksson & Pallas 2014). 
Det finns fyra olika kommunikationsprinciper som idag används av svenska 
myndigheter. Dessa fyra är ryktbarhetens, produktionens, det civilas och 
marknadens principer (Fredriksson & Pallas 2013).  

 
I. Ryktbarhetens principer (85 procent av myndigheterna) – att 

kommunikationen ska uttrycka myndighetens identitet, göra den synlig, 
påverka bilden av organisationen och skapa förtroende. 

 
II. Produktionens principer (82 procent av myndigheterna) – att 

kommunikationen ska bidra till verksamhetens måluppfyllelse, vara 
välordnad, planerad och strategisk och koordinera verksamheten. 

 
III. Det civilas principer (65 procent av myndigheterna) - att kommunikationen 

ska fungera som samhällsinformation, ge upplysning och service till 
medborgare, underlätta för journalisters granskning och faktasökande och 
redovisa resultat till uppdragsgivare. På så vis ska kommunikationen 
understödja samhällets demokratiska processer. 

 
IV. Marknadens principer (22 procent av myndigheterna) - att 

kommunikationen ska positionera myndigheten och generera försäljning 
och utbyten mellan myndigheten och kunder. I första hand en princip som 
framträder i dokumenten från universitet och högskolor.  

 
Vissa myndigheter vidhåller flera olika kommunikationsprinciper samtidigt. Detta 
behöver dock inte alltid ske utan problem. För att kunna förmedla det budskap 
som är fördelaktigt för organisationen på ett trovärdigt sätt måste alla delar utav 
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denna organisation vara samstämmiga (van Riel 2012). Således kan man inte luras 
och säga en sak medan man menar en annan. Organisationers kultur kommer att 
påverka dess kommunikation då kulturen är hur vi ser på, och tolkar, världen vilket 
då även påverkar hur vi väljer att tala med den.  

Edgar H. Schein (1984) menar att organisationskultur är en samling med 
gemensamma värderingar som styr hur organisationen förstår och agerar gentemot 
sin omvärld. Han anser dock att man måste gå djupare än så och förstå varför detta 
är ett faktum. Han definierar organisationskultur som; 

The pattern of basic assumptions that a given group has invented, 
discovered or developed in learning to cope with its problems of 
external adaptation and internal integration and that have worked well 
enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think and feel in relation to 
those problems. (Schein 1984) 

Kulturen är inbäddad i organisationen och överförs genom både implicita och 
explicita meddelanden så som formella uttalanden av organisationens filosofi eller 
genom utformningen av organisationens struktur och rutiner (Morley m.fl. 1997).  

Denna kultur kan beskrivas som en existens i tre nivåer: (1) synliga 
artefakter, (2) värderingar och (3) grundläggande antaganden (Shein 1984, ss. 3-4). 
Den första nivån, synliga artefakter, är det som är det mest uppenbara. Till denna 
nivå tillhör allt det fysiska såsom de fysiska kontoren, klädkoderna och de syn- och 
hörbara beteende som medarbetare gör. Den andra nivån är de värderingar som 
finns inom företaget. De är svårare att se och lägga märket till men ligger också 
djupare. Värderingarna är grunden för hur en organisation väljer att bete och 
framställa sig själva där det som anses rätt och fel är riktlinjer. Men denna nivå är 
även beroende av den tredje och sista nivån, grundläggande antaganden. Inom 
organisationen står detta som grund för världsbilden och styr hur organisationens 
medlemmar uppfattar, tänker och känner i olika situationer. Till denna nivå tillhör 
det som för organisationen är helt självklart och som de anser vara utan debatt. 
Dessa olika nivåer inom en organisation bygger upp dess kultur och genomsyrar 
således allt som kommer in och ut genom den. Inte minst kommer det då påverka 
dess kommunikation utåt och vad för budskap de vill framföra. 

4.5 Propaganda eller reklam? 

Propaganda är en modern version av det latinska ordet propagare som betyder ”att 
sprida” eller ”att fortplanta” (Sussman 2011). Men propaganda i sin nuvarande eller 
moderna form har aldrig varit enkelt att definiera (Edelstein 1997, s. 13). Det finns 
nästa lika många definitioner utav begreppet som det finns människor som 
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definierar det. Jowett och Donnell (2011) beskriver propaganda vid dess kanske 
mest kända form: 

Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, 
manipulate cognitions, and direct behavior to achieve a response that 
furthers the desired intent of the propagandist.  (Jowett & Donnell 
2011) 

Meningen med propaganda är således att förmedla en utvald ideologi, med ett klart 
tilltänkt syfte, till en utvald publik. Detta är tänkt att fungera genom att övertyga, 
stärka eller förändra attityder och beteenden så att de mer överensstämmer med 
avsändarens vilja (Jowett & Donnell 2011, s. 4).  Propaganda kan således till viss del 
liknas vid den beskrivning som ofta görs om reklam eller PR (public relations). Och 
till viss del är detta sant även om debatten av de båda begreppen och om de kan 
likställas fortfarande pågår (Edelstein 1997, s. 78). Detta till trots har det länge 
funnit en konsensus och kulturell motvilja till att använda ordet propaganda då 
användningen av det anspelar på att meddelandet är någonting negativt och oärligt 
(Edelstein 1997, s. 18; Jowett & Donnell 2011, s. 3). Så vad är den egentliga 
skillnaden?  
 Den absolut tydligaste avgränsningen som går att göra mellan ren 
propaganda och till exempel reklam är hur ensidigt informationsutbytet är och vem 
som vinner på det (Jowett & Donnell 2011, ss. 31-33). Man kan säga att reklam är 
kommunikation som är informativ eller förklarande. Reklam är på det sättet 
”neutral” då den visar till exempel en produkt, dess funktioner och varför de är bra. 
Övertalningen sker här i samförstånd där båda parter frivilligt deltar och där båda 
har potentialen att tjäna något på relationen (Jowett & Donnell 2011, s. 33). 
Relationen är byggd på ett kommunikativt beroende mellan de båda parterna där 
till exempel ett företag demonstrerar sin produkt, en dammsugare, och en kund 
köper den. Företaget säljer sin produkt och går med vinst medan kunden får en 
bättre dammsugare och städupplevelse. Således är löftet som ges något som båda 
parter anser tillfredställande och uppfyller deras önskningar.  

Med detta sagt så är inte reklam något helt neutralt och allsidigt gott. 
Reklam har ett syfte och detta är att influera, nästintill manipulera, oss i vårt 
vardagliga liv (Leiss m.fl. 2005, s. 6). Med hjälp av insikter inskaffade från forskning 
genomförd inom, men inte uteslutande, samhällsvetenskap och psykiatri vill 
marknadsförare styra våra tankebanor och köpbeslut på den undermedvetna nivån 
(Leiss m.fl. 2005, s. 7). Detta görs bland annat genom, relevant för denna studie, 
semiotikska metoder och tekniker där ”gömda” budskap presenteras för att övertala 
oss (Epure m.fl. 2014). Även om det finns tusentals olika metoder för att bedriva 
denna påverkan hamnar majoritet inom någon av sex olika kategorier baserat på 
lika många psykologiska principer; reciprocitet, förpliktelse och konsistens, sociala 
bevis, sympati, auktoritet och knapphet (Cialdini 2005, s. 12). Många av dessa 
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områden hamnar nära, eller kan dras likheter med, de tekniker som används inom 
propaganda. 
 Propaganda fungerar således på ett liknande kommunikativt sätt fast med en 
objektiv fördel för den ena parten (Edelstein 1997, s. 20; Jowett & Donnell 2011, s. 
31). I denna typ av kommunikation presenteras en åsikt eller grund som ligger i 
propagandamakarens bästa intresse och inte nödvändigtvis mottagarens.  Samtidigt 
kan mottagaren luras till att tro att denna kommunikation endast är informativ, 
precis som reklam kan anses vara. Ross (2002) ställer upp fyra kriterier som måste 
vara uppfyllda för att kommunikation ska kunna kallas för propaganda. Dessa är 
även något som Ross (2002) sammankopplar med Shannon och Weavers (1963) 
kommunikationsmodell (sändare – meddelande – mottagare), ursprungligen 
publicerad år 1948.  De fyra propagandakriterierna är: 
 

I. Propaganda innehar intentionen att övertala eller att övertyga. 
 

II. Propaganda skickas på uppdrag av en sociopolitisk institution, organisation 
eller sak. 

 
III. Mottagaren utav propaganda är en grupp människor utav social betydelse. 
 
IV. Propaganda är epistemologiskt defekt. 
 
Således har alltså (II) sändaren en avsikt att (I) övertala eller övertyga en (III) 
mottagare via ett specifikt (IV) meddelande. Att propaganda vill övertala eller 
övertyga är föga förvånande. Punkt nummer två (II) behöver inte nödvändigtvis 
hänvisa till politiska partier eller statsmakter utan anspelar på det ideologiskt drivna 
(Ross 2002, s. 19). Uppenbart så faller politik och dess partier in här under men 
även NGOs (non government organizations) såsom Greenpeace platsar. 
Mottagaren är däremot alltid en grupp utav människor. Denna grupps enda 
kriterium för att platsa inom ramen för beskrivningen (III) är att de har möjlighet 
och makt inom samhället att påverka det som avsändaren vill (Ross 2002, s. 20). 
Gruppen behöver däremot inte vara homogen utan kan vara olika sammansatt i 
form av etnisk bakgrund, kön, gender, ålder eller bostadsort. Propaganda måste 
även vara (IV) epistemologiskt defekt. Med det menas att det meddelande som 
sprids innehåller bland annat falska uttalanden eller dåliga och i grunden falska 
argument (Ross 2002, s. 22). Det är dock fel att säga att propaganda helt och hållet 
är falsk eller att det är direkt korrelerat med att ljuga. Detta eftersom man ofta 
propagandisten tror på vad just den propagerar för. Med andra ord är det inte 
nödvändigtvis en lögn om personen som skapar propaganda försöker övertala dig 
om en världsbild som de faktiskt innehar.  

Samtidigt är en viktig del utav propaganda är dess vädjan till känslor (Ross 
2002, s. 21; Miller 1937). Detta gör att den kan komma i många olika former. För 
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att beskriva hur och vilka tekniker som används publicerades en osignerad 
beskrivning vid namn How to detect propaganda (1937) via den nyskapade 
institutionen Propaganda Analysis år 1937 (Sproule 2001). Grundare var den då 
framgångsrika forskaren Clyde R. Miller. Han och hans medarbetare presenterade 
7 olika tekniker som ofta används och kan hjälpa till att definiera propaganda 
(Miller 1937; Sproule 2001). Dessa 7 är; name-calling, glittering generalities, 
transfer, testimonial, plain folks, card stacking och bandwagon.  

 
I. Name-calling - Är till för att vi ska döma utan att undersöka bevis. Bland 

annat genom att anspela på rädsla och väcka hat mot ”fienden”. Ett sätt är 
att benämna dem med ord eller liknelser som har en negativ klang. 
 

II. Glittering generalities - Motsatt ”name-calling”. Genom att använda ord och 
liknelser med en positiv betydelse får man människor att tycka om det 
utvalda. 

 
III. Transfer - Här överförs auktoriteten, prestigen eller tyckandet hos något vi 

redan är bekanta med till det som propagandisten vill få oss att acceptera.  
 
IV. Testimonial - Här kopplar propagandisten en idé eller tanke till vissa 

specifika och omtyckta personer eller institutioner. Med hjälp utav deras 
”godkännande” av idén kommer vi även att godkänna den. 

 
V. Plain folks - Genom att propagandisten själv framstår som en vanlig 

medborgare, eller institution, vinner propagandisten trovärdighet. Detta då 
det blir en form utav kompisrelation. 

 
VI. Card stacking - Propagandisten staplar sina ”kort”, fakta, så att de blir 

fördelaktig för sin sak. Allt bra lyfts fram och förstärks medan det negativa 
tonas ned.  

 
VII. The band wagon - Tekniken bygger på att alla andra gör något vilket då ska 

argumentera för att vi också ska göra det. Vi är flockdjur som inte vill vara 
själva och vår största rädsla är att bli utelämnade eller att missa något. 
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5. Metod 

v v v 

5.1 Forskningsmetodik 

Då kommunikation kan ses som subjektiv och fylld av meningsfulla fenomen måste 
den tolkas för att kunna förstås (Gilje & Grimen 2007, s. 171). Således är studien 
kvalitativ och bygger på en hermeneutisk vetenskapssyn där målet är att avtäcka det 
som ligger fördolt inom kommunikationen (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 200). 
Studien är även berörd av en induktiv ansats där teori och svar får växa fram utifrån 
den analyserade empirin gentemot den deduktiva ansatsen som istället är ämnad att 
testa teori utifrån empiri (Bryman 1997). För att uppnå detta mål tillämpar sig 
studien utav en kvalitativ innehållsanalys där både semiotik och visuell retorik finns 
representerad. Metodvalet motiveras av att både semiotik och visuell retorik är 
effektiva redskap för att analysera underliggande budskap i bild och text. 

5.2 Analysschema 

För att uppfylla studiens syfte har analysen av dess forskningsfrågor 
operationaliserats via ett analysschema (se Bilaga 6). Detta analysschema baserar sig 
på en modifierad variant utav Carlsson och Koppfeldts (2008) analysscheman för 
bild och retorik. Deras bild och retoriska analysschema, som från början var 
separata, har sammanslagits till att bilda ett mer sammantäckande schema. 
Anledningen till att Carlsson och Koppfeldts (2008) analysscheman har stått som 
grund för denna uppsats är dess väl avvägda djup och bredd samt den innan 
nämnda möjligheten att med enkelhet modifiera efter ändamål. Den är samtidigt 
väl använd och beprövad inom området och ansedd som effektiv i sitt syfte. 

5.3 Material och urval 

Uppsatsen behandlar material, i form av print, från fem olika kampanjer som varit 
aktiva mellan åren 2011 till 2013. Alla kampanjer finns tillgängliga via 
Försvarsmaktens hemsida och som bilagor (se bilaga 1ab-5ab). Dessa kampanjer är, 
i kronologisk ordning: 
 

I. Välkommen till vår verklighet (mars 2011) 
II. Vem bryr sig (mars 2012) 
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III. Det där löser sig nog (augusti/september/oktober 2012) 
IV. Vad håller du på med (januari 2013) 
V. Det är mycket nu (augusti/september 2013) 

 
Anledningen till uppsatsen valt att analysera dessa kampanjer kommer i tre 
förklaringar. För det första har kampanjerna tillsammans pågått under minst tre års 
tid vilket ger mig nog med material, både i djup och bredd, för att kunna göra en 
bra analys och uppfylla uppsatsens syfte. För det andra så är det fem olika 
kampanjer under tre års tid vilket hjälper mig att kunna urskilja skiftningar eller 
förändringar i kommunikationen. Då Försvarsmakten inte ändrat sitt syfte eller mål 
med kampanjerna borde sådana förändringar, om de finns, kunna hittas och 
analyseras. För det tredje så är det dessa kampanjer som Försvarsmakten själv valt 
att publicera publikt samt på deras hemsida. Detta får mig att dra slutsatsen att det 
är dessa kampanjer som Försvarsmakten till fullo står bakom vilket hjälper mig i att 
få ett valitt resultat av analysen och utifrån detta dra slutsatser utav betydelse.  

Det är endast de delar av dessa kampanjer som finns representerade i print 
som studien kommer att beröra. Anledningen till detta är allt material som ingår i 
Försvarsmaktens reklam mellan 2011 och 2013 nästan är helt överväldigande. Det 
totala antalet enheter som ingår i dessa kampanjer går sammanlagt ihop till ett 
femtiotal. Detta gör att en analys utav alla delar och enheter av kampanjerna blir 
alldeles för stor och inte minst för tidskrävande för denna uppsats. Således har 
analysmaterialet selektivt valts ut för att en fullständig analys ska kunna göras under 
den tid som finns tillgänglig. Att print var den del som blev utvald att analyseras 
baseras på att print en klassisk ställning i samhället som gjort att jag som författare 
själv blivit intresserad utav printmediet och dess möjligheter vilket styrde urvalet.  

Varje kampanj innehåller mellan 1-11 bilder vilket föranledde beslutet att 
kategorisera ihop enheterna efter varje enskild kampanj. Studien fokuserar således 
på att analysera en bild per kampanj. Detta gjordes efter bedömningen att varje 
enskild enhet inom varje kampanj inte skilde sig nämnvärt från varandra och att en 
analys av varje enskild enhet då inte skulle bidra till något mer nyttigt. Valet av 
bilderna är inte slumpmässigt eller systematiskt utan grundas i författarens eget 
intresse för bildens motiv. De analyserade bilderna finns representerade i bilaga 1a-
5a medan de resterande enheterna inom kampanjerna finns representerade i 3b-5b. 

5.4 Reliabilitet, validitet och pålitlighet 

Inom vetenskapen kan inte ett sant villkor stå för den hela och samlade sanningen. 
Vetenskap bygger istället på att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna anses 
vara sant (Ekström & Larsson 2010, s. 14). Höga krav ställs på att de påståenden 
och slutsatser som dras är väl underbyggda samt att de argument som framförs är 
både giltiga och tillförlitliga. Två andra ord för detta är validitet och reliabilitet.  
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Begreppet validitet behandlar hur väl forskaren mäter det som är ämnat att 
mätas och i förlängningen utvecklas detta till hur väl understödda forskarens 
argument är (Bryman 1997; Ekström & Larsson 2010). Samtidigt måste studiens 
genomförande vara korrekt vilket benämns som reliabilitet. Reliabilitet handlar om 
resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt oberoende av vem 
som utför undersökningen. Inom kvalitativ forskning behöver detta inte alltid vara 
sant och begreppet pålitlighet föredras oftast (Bryman & Bell 2013). Med pålitlighet 
menas att teoretiska perspektiv och begrepp är relevanta för studien syfte och att en 
tydlig beskrivning av hur studien genomförts finns beskriven. Reliabilitet och 
pålitlighet kan på sitt sätt jämföras mot varandra och dess användning grundar sig i 
vilket typ av metodologisk ansats som används. 

Jag vill argumentera för att denna studie uppnår en hög grad av 
tillfredställelse gällande både validitet och reliabilitet/pålitlighet. Då studien ämnar 
undersöka Försvarsmaktens kommunikation i print mellan år 2011 och 2013 har 
detta material hämtats in (se Bilaga 1ab-5ab). Detta gör att den retoriska och 
semiotiska analysen sker på det material som är aktuellt för studien och som även 
kan ge svar på de forskningsfrågor som ställts.  

Studien innehar även ett högt mått av reliabilitet eller pålitlighet. Då studiens 
material finns publikt tillgängligt kan en liknande studie använda sig av samma 
material med lätthet. På samma sätt är analysen väl definierad genom att ett 
analysschema har upprättats och redovisats för att kunna erbjuda framtida 
redundans. Om denna studie vill replikeras finns förfarandet väl framlagt. Samtidigt 
finns ett omfattande teorikapitel framlagt med en tydlig genomgång av vad denna 
studie vilar på och från vilken vinkel den väljer att ta sig an studiens syfte. 

Studien är dock stort sätt baserad på en tolkande vetenskap i form av bland 
annat semiotik. Detta innebär ofrånkomligt att vetenskapen blir subjektiv (Gilje & 
Grimen 2007, s. 171; Ekström & Larsson 2010, ss. 15-16). Perception och kulturell 
bakgrund påverkar ofrånkomligen min inläsning av materialet. Jag kan således inte 
freda mig ifrån en subjektiv tolkning vilket inte heller är meningen. En orimlig 
tolkning har dock försökts att motverkas via en strikt analysprocess där 
analysschemat varit en strikt ram. Samtidigt har jag följt de vetenskapliga 
metodkriterier som ställts upp inom kvalitativ forskning (Ekström & Larsson 2010, 
ss. 16-17). Bland dessa återfinns krav såsom samstämmighet mellan de egna 
tolkningarna, att inte välja material som enbart stödjer ens tolkning, att vara öppen 
för alternativa tolkningar och att tolkningen tar hänsyn till alla tillgängliga uppgifter 
och kontextuella sammanhang. 

En sista notering kretsar kring urvalet av de fem olika bilder jag valt att 
analysera. Jag har själv valt dem från eget intresse vilket gör att urvalet kan ha 
påverkats av något subjektivt. Analyserna är därav möjligtvis inte fullständigt 
representativa för alla bilder inom kampanjerna. 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Bra forskning är utförd på ett etiskt korrekt sätt. Vetenskapsrådet (2002) har satt 
upp fyra grundkriterier som måste uppfyllas för att forskning ska kunna anses etiskt 
korrekt. Dessa kriterier är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet. 
 

§ Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 
§ Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 
 

§ Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 
§ Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 
 
Jag anser att denna studie inte bryter mot någon utav dessa fyra ställda kriterier. 
Detta då studien inte använder sig direkt utav människor för information och 
material vilket är den grupp som har tagits i beaktande vid reglernas skapande. 
Materialet som används är även offentligt och medvetet spritt av studiens berörda 
part. Av dessa anledningar bedömer jag att både studien och dess material varken 
är etiskt felaktigt eller integritetskränkande. 
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6. Analys 

v v v 

6.1 Välkommen till vår verklighet 

Bilden (se Bilaga 1a) är tagen eller beskuren som 
stående och liknar ett porträttformat. Fotografiet är 
taget rakt uppifrån eller frammifrån då ingen 
speciell vinkel kan urskiljas. Bilden är skarp där allt 
innehåll i bilden är i fokus och inget är suddigt. 
Hela bilden tas upp utav vad som verkar vara 
brädor utav trä som går tvärs över bilden i 
horsisontell riktning. Dessa brädor varierar i 
tjocklek från smalare till bredare bitar. Brädorna är 
även målade i en mörkare grön färg, möjligen 
”djungelgrön”. Ljus verkar skina ned på bilden från 
det övre vänstra hörnet. På höger sida av bilden, en 
i övre och en i den undre kanten, finns två stycken 

metallbeslag fastsatta med bultar. De skulle troligtvis kunna vara gångjärn.  Det övre 
beslaget har färg bortskrapat i sin nederkant och den underliggande metallen visas 
skinande. Bruna fläckar, rost, kan även ses. Det undre beslaget har även det vissa 
rostangrepp. Till vänster om det undre beslaget, till viss del täckt utav det, finns en 
smal och vertikal metallplatta fastsatt med två bultar. Även den är målad grön men 
har också färg bortskrapad med bruna områden i form av rost. På den övre delen 
av bilden, täckandes hela dess bredd, står en text skriven i vit färg. Texten som 
lyder ”Välkommen till vår verklighet” i bara versaler har ett kantigt, nästan 
stämpelaktigt, typsnitt. I den undre vänstra delen av bilden finns ett längre 
textstycke skrivet i ett mer vardagligt typsnitt och i vit färg. Textstycket lyder: 

Som soldat, sjöman eller officer har du ett utvecklande och utmanande 
arbete. Du måste kunna lösa dina arbetsuppgifter under delvis mycket 
svåra förhållanden. Det kräver stort engagemang, men du får mycket 
tillbaka. Du blir delaktig i att säkra människors rätt att leva i fred, frihet 
och demokrati både i Sverige och i andra länder. Dessutom är du del i 
en organisation med god kamratskap och sammanhållning. Läs mer om 
vår verklighet på forsvarsmakten.se. 

I högre nederkant finns Försvarsmaktens logotyp. Den översta texten, rubriken, 
drar ögonen åt sig direkt då den sticker ut. Samtidigt väcker den frågan vad ”deras 
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verklighet” har att göra med gröna plankor och metallbeslag. Detta får en att vilja 
veta mer vilket leder en till det rikare stycket i nedre vänstra hörnet. Där nämns ord 
som soldat, sjöman och officer tillsammans med Försvarsmakten i bild och text. Jag 
kopplar här ihop bakgrunden i bilden med texten och uppfattar de gröna 
plankorna med metallbeslag till att vara någon form av större låda eller kanske en 
lucka. Denna robusta och slitna konstruktion, tillsammans med den gröna färgen 
och avsändaren, får mig att tänka på militär verksamhet. Denna lilla bit av 
utrustning är en form av synekdoke som då får stå för hela organisationen. 
Samtidigt är den övre textens typsnitt något som brukar kunna ses i militär och 
actionfilmer och blir även en sorts symbol för detta. De förklarar att ”deras 
verklighet” är ansträngande men att den låter delaktiga skapa fred, frihet och 
demokrati, något som är mycket positivt. De visar sitt ethos genom sitt eget 
välkända varumärke som under många år inarbetats i befolkningen. De står för en 
stark makt med möjlighet att starkt agera och reagera. Sitt logos får de ifrån att du 
som medlem i organisationen får möjlighet att utöva denna tidigare nämda makt 
och de visar även på vad den kan användas till. Genom att säga ”Vi kan göra X” 
dras slutledningen att om du också vill göra X så ska du gå med i organisationen. 
Bildens pathos bygger på ”kamratskap och sammanhållning”, något som vi alla 
eftersträvar. Samtidigt väcker de även pathos genom att visa på hur bra vi har det i 
Sverige med ”fred, frihet och demokrati” jämfört med många andra länder och vår 
inneboende oro att själva förlora detta samtidigt som vi ska bli berörda över att 
andra inte har det lika bra som vi.  

6.2 Vem bryr sig 

Bilden (se Bilaga 2a) är i ett portättformat och är 
beskuren till att vara stående. Fotografiet är taget 
rakt frammifrån gentemot motivet i bilden och 
befinner sig på samma nivå som de objekt som 
finns avbildade. Bilden är skarp och ingenting 
verkar vara ur fokus. Ljuset i bilden är vitt och 
kommer rakt uppifrån och skiner ned mot botten. 
Bilden visar ett rum varav bilden är tagen från ena 
sidan över mot den andra. Tre väggar, ett golv och 
ett tak finns med. Väggarna är helt kala och vita. 
Väggarna är även indelade i ett rutmönster som är 
konstruerat av plattor. De verkar dock inte vara 
själva väggen utan är ditsatta. Samma konstruktion 
går att finna i taket. Golvet är helt slätt och gråsvart 

med en skinande lyster. Till höger i bild står en grå trästol vänd bort till vänster från 
kameran. På stolen sitter en man med ljus hy, cendréfärgat hår och skäggstubb. 
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Han bär en mörkblå långärmad tröjja samt blåa jeans. Skorna är av svart läder och 
ser robusta ut. Mannen sitter hukad i stolen med det högra benet över det vänstra. 
Hans händer sitter ihopknäpta i knät. I den övre delen av bilden, centrerat och 
sträckt från vänster till höger kant, står en text. Texten är vit och är skriven med ett 
typsnitt liknandes den tryckta militärstämpel som även använts i andra sammanhang 
såsom actionfilmer. Texten lyder: 

Den här personen kommer att vara instängd här tills någon löser av 
honom. Vem bryr sig? 

Den sista meningen står i större storlek än den första. Längst ned till vänster står 
texten ”forsvarsmakten.se/vembryrsig” och längst ned till höger finns 
Försvarsmaktens logotyp. Det första jag dras till är mannen i bild som ger utryck för 
en sorts nedstämdhet. Texten ”Vem bryr sig” tar sedan min uppmärksamhet och 
får mig att dra slutsatsen att personen är instängd vilket gör att jag kan förstå hans 
ledsna utryck. Den mindre texten ger mig dock en ny inläsning. Personen sitter 
ensam i rummet utan en väg ut och väntar på att någon ska komma och rädda, lösa 
av, honom. Någon ska lösa av honom. Detta är ett mer militäriskt ordval såsom att 
han sitter vakt. Han behöver uppenbarligen hjälp, men inte av vem som helst. Det 
är också detta som är bildens logos. Frågan är öppen, vem bryr sig? Texten talar till 
oss och säger att denna man är instängd här tills någon hjälper honom och undrar 
om det är just vi som bryr oss. Om vi svarar ja, vi bryr oss, kan vi hjälpa honom. Vi 
kan vara medmänniskor som kan hjälpa till om vi går med i Försvarsmakten. 
Samtidigt ligger här även bildens pathos. För bilden väcker känslor av ensamhet, 
utsatthet, otillräcklighet och ledsamhet. Genom att visa hans nedstämdhet över 
situationen kan vi leva oss in i att själva sitta där ensamma. Och om vi hade suttit 
där hade vi gärna själva blivit räddade. Vi blir mentalt transporterade in i mannens 
”skor” och förstår situationen vilket väcker vår medmänsklighet. Bildens ethos 
kommer ifrån både avsändaren och bildens natur. Vi är medvetna om 
Försvarsmakten som organisation och att den är att lita på. Samtidigt kan vi känna 
igen oss i de känslor som situationen i bilden kan framkalla vilket gör att vi med 
egen erfarenhet kan säga att budskapet är sant. Samtidigt är bilden en sorts metafor 
för Försvarsmaktens verksamhet. Detta genom att belysa vad en av organisationens 
mål är vilket är att hjälpa människor i nöd. Denna man som är instängd i ensamhet 
får stå för utmaningen som Försvarsmakten tar sig an och löser. 
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6.3 Det där löser sig nog 

Bilden (se Bilaga 3a) är beskuren i porträttläge och 
är stående. Fotografiet är taget snett uppifrån 
tittandes rakt ned på objekten i bilden. Bildskärpan 
är skarp. Mitt i bilden, gåendes vertikalt och 
diagonalt i bilden, finns två stycken par av tågräls. 
Rälsen är rak och ligger på en banvall konstruerad 
utav grus. På sidan utav rälsen står kraftledningar 
som förser tåg med ström. Det finns en ledning på 
var sin sida av banvallen. Ytterligare längre ut från 
rälsen och banvallen finns mängder utav träd, 
förslagsvis en skog. Träden är av barrtyp och ser ut 
som tallar och granar. Vissa träd är fortfarande 
gröna medan vissa verkar ha dött och vissnat vilket 
gör dem bruna. Dessa träd står omlott med 

varandra utan någon märkbar ordning. Träden skapar en effekt av silad sol på 
rälsen. Ljuset, som är naturligt, verkar komma ifrån höger, möjligtvis nedre höger, 
sida utav bilden. Ljuset är av ett kallt sken och gör bilden matt. På vänster sida av 
rälsen har flera stycken, minst sex, utav träden fallit över spåret. I detta skeende har 
de även rivit ned den vänstra kraftledningen som nu, precis som träden, ligger över 
båda tågspåren och hela banvallen. Då fotografiet är taget uppifrån från en hög höjd 
ser man en relativt stor yta av det som finns porträtterat. Detta drar mig som 
betraktare att uppfatta att fotografiet är taget från en flygande farkost, kanske en 
helikopter. Detta tillsammans med den täta skogen som finns avbildat ger mig 
associationerna att det är ett svåråtkomligt område som är i fokus. 

På den undre delen av bilden finns en rubrik skriven i stor vit text, typsnittet 
är tryckt och mekaniskt. Rubriken som täcker hela bredden utav bilden lyder 
”Någon tar tag i det där”. Under denna rubrik, på vänster sida av bilden, finns en 
mindre textmassa som är skriven i vit färg med ett konventionellt typsnitt. Texten 
lyder: 

Eller? När alla andra ser på måste någon agera. Att bistå vid 
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 forsvarsmakten.se senast den 
9 september. 

Under detta avslutas stycket med ”Välkommen till vår verklighet” i ett fetare 
typsnitt. Till höger om detta stycke, i nedre högerkant av bilden finns 
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Försvarsmaktens logotyp. Detta förankrar betydelsen i bilden, det är inte bara en 
katastrof utan det finns även en lösning. När jag ser de stora träden som har fallit 
över rälsen känner jag direkt en överväldigande känsla, det här har inte bara råkat 
ske. Detta är även det som är bildens pathos. En enorm kraft måste ha vält dessa 
träd. Det får mig att tänka på hopplösheten i en katastrof, en storm av stora 
proportioner där vi som människor är oerhört små i jämförelse. Samtidigt så visar 
tågrälsen på att här har människor en gång varit och byggt. Vi har skurit ett sår 
genom naturen och böjt den efter vår vilja. Detta har dock nu blivit ogjort, naturen 
har tagit sin hämnd. Men tågrälsen betyder också något mer, infrastrukturen, en 
livlina för vår civilisation. Vårt liv och våra beteenden har kommit till ett stopp och 
blivit hindrade. Detta som visas i bilden är något som är viktigt för oss och måste 
åtgärdas. Att detta befinner sig i mitten av bilden förstärker även känslan av 
viktigheten och brådskan i problemet. 

Texten ”Någon tar tag i det där” läser jag som ironisk. En katastrof har skett 
och här verkar avsändaren nästan skyller ifrån sig ansvaret. Bildens ethos och logos 
är att Försvarsmakten står som avsändare med deras logotyp i nedre högra hörnet. 
Jag vet att de är en stor och seriös organisation som har resurser att lösa det mesta. 
Detta får mig att ändra min inläsning av texten. Att ”någon tar tag i det där” blir helt 
plötsligt så att ”någon” är Försvarsmakten. Associationer väcks till stormen Gudrun 
som 2005 svepte in över Sverige och resten av Europa med stor skada som följd. 
Precis som den gången då Försvarsmakten gav sig ut för att hjälpa till kommer de 
återigen att bidra med en hjälpande hand. 

6.4 Vad håller du på med 

Bilden (se Bilaga 4a) är tagen eller beskuren som 
stående och kan liknas vid formatet av ett porträtt. 
Bilden är taget rakt och är horisontell gentemot 
marken. Ljuset i bilden verkar komma snett 
bakifrån, från vänster kant, och fyller hela bilden 
med ett jämt ljus. Bilden är skarp och ingen del är 
ur fokus. I bild syns en vit vägg där fem trähyllor 
satts upp med jämna mellanrum från botten till 
toppen på bilden. På hyllorna står flertalet böcker 
uppradade och hyllorna är nästintill helt fulla. 
Böckerna stor ojämt uppradade och varierar i 
storlek, tjocklek och färg. Böckerna bildar 
tillsammans en färgskala som går, uppifrån och 
ned, ifrån rött till, orange, gult, lila, blått, grönt och 

svart. Framför väggen och hyllorna står en trästol i äldre snitt som pekar snett till 
höger mot kameran. På denna stol ligger fler böcker med blått omslag. Till höger i 
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bild står en kvinna hukad över stolen. Hon har brunt hår och tittar rakt in i 
kameran med ett nästan förvånat leende. Hon har en långärmad tröja på sig där 
ärmarna är uppkavlade till hälften och på benen bär hon blåa jeans. Runt vänster 
handled sitter ett armbandsur. I hennes händre håller hon fyra böcker med gult 
omslag. Längst ned i mitten av bilden står ”Vad håller du på med?” i versaler och 
stort typsnitt. Under detta står en längre text i mindre typsnitt som lyder: 

Vi håller på att röja spår vid snöoväder och undsätta nödställda i fjällen. 
En tjänstgöring inom Försvarsmakten är en möjlighet att göra skillnad, 
på riktigt. Ansök till grundläggande militär utbildning på 
forsvarsmakten.se/rekrytering senast den 10 februari. Utbildningen 
startar i höst. 

Längst ned till höger finns Försvarsmaktens logotyp. Man dras direkt till kvinnan på 
bilden och hennes blick som går rakt emot en själv. Hon står och ser lite halvt 
förvånad ut där frågan ”Vad håller du på med?” kompletterar situationen till att jag 
som betraktare precis kommit in i rummet och är förundrad över aktiviteten hon 
utför. Det kanske till och med är så att hon är ”påkommen” med något. Vidare 
förankrar det mindre textstycket denna inläsning genom att beskriva något extremt 
och som kan ses som en direkt motsatts till hennes aktivitet. Denna kombination 
gör bilden till en liten satir där två extremer ställs mot varandra. Ironi används i och 
med att hennes aktivitet av att organisera böcker efter färg på dess omslag framställs 
som meningslöst. Sortera böcker kontra rädda liv i fjällen. Tonen blir nästan lite 
fnysande och nedsättande som om att hon ”kastade bort” sitt liv på något oseriöst. 
Det är också detta som är bildens logos där Försvarsmakten visar kvinnans syssla 
som meningslös då den ställs emot vad Försvarsmakten uträttar. Man leds till att dra 
slutsatsen att Försvarsmakten är meningfulla och nödvändiga där man själv som 
människa ska sluta göra tillsynes oviktiga aktiviter och ta värvning. Bildens ethos 
och pathos är sammanflätade tillsammans i avsändaren och budskapet. Genom att 
berätta om Försvarsmaktens nobla tillhandahavanden inom räddning och civil hjälp 
stärker de sin seriösitet som organisation samtidigt som den i bilden beskrivna 
situationen får en att känna sig lite skyldig. Kvinnans boksortering är en metafor för 
alla de vardagliga, egentligen meningslösa, sysslor vi tar oss an. Här, genom 
Försvarsmakten, erbjuds vi ett alternativ som är meningsfullt. 
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6.5 Det är mycket nu 

Bilden (se Bilaga 5a) är i ett portättformat och är 
beskuren till att vara stående. Fotografiet är taget 
rakt frammifrån gentemot motivet i bilden och 
befinner sig på samma nivå som de objekt som 
finns avbildade. Bilden är skarp och ingenting 
verkar vara ur fokus. Bilden dras däremot med en 
viss grynighet såsom om kontrasten har förstärkts. 
Bilden blir således av det mörkare slaget. Ljuset i 
bilden är en aning dunkelt och kommer från den 
vänstra sidan såsom om solen stod lågt. I mitten av 
bilden i bakgrunden, täckandes hela bildens bredd, 
står två stora ljusbruna tält uppställda. De står på 
toppen utav något som kan liknas vid en kulle. 
Denna kulle är täckt eller gjord av sand och sten. 

Miljön verkar i och med detta vara en stenöken. Detta täcker hela den nedre 
hälften utav bilden. Den övre delen består av blå himmel som går från ljusblått i 
nederkant tillmörkblå i överkant. I förgrunden av bilden, i nedre höger hörn, står 
ett barn. Han är mörkhyad och verkar vara av afrikansk härkomst. Han har på sig 
något som verkar vara en overall. Den är vit men har blivit ordentligt smutsig och 
verkar vara sliten. Han står längre ned på stenkullen och tittar rakt in i kameran. 
Hans händer är knäppta bakom ryggen. Över hela mitten av bilden står texten: 

Piratattacker hotar bistånd till Somalia finns det något korsord i den här 
tidningen tro? 

Texten är vit och skriven i versaler. Typsnittet är samma som i föregående 
kampanjer, kantigt och militärinspirerat. Längst ned i bilden, till vänster, står ett 
textstycke i ett mer generiskt typsnitt och med en mindre storlek: 

Det är mycket nu. Men ansök till Försvaret senast den 1 september så 
kan du få en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Till exempel genom 
att säkra mattransporter och försvara demokratiska rättigheter i 
krigsdrabbade länder. Läs mer om en framtid som officer, soldat eller 
sjöman på forsvarsmakten.se/rekrytering. Eller tänk tanken i alla fall. 

Längst ned till höger i bild, under barnets fötter, finns Försvarsmaktens logotyp. Det 
första som drar till sig blicken är den lilla pojke som stirrar rakt mot kameran och 
åskådaren. Han ser ensam och dyster ut i ett nästintill öde landskap. Huvudtexten 
börjar allvarligt och jag kopplar via den direkt ihop bilden med krig, människor på 
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flykt och svält. Jag blir påmind om alla de nyheter som beskriver de fasor som 
många människor i Afrika går igenom och jag förstår vilken verklighet som pojken 
på bilden genomlider. Bilden får stå för något mer, tälten och pojken är en form av 
index och synekdoke, där de representerar alla de flyktingströmmar och läger som 
blivit verklighet i dagens värld. Texten övergår i sin senare del till något, i kontext, 
lite väl lättsamt. Ett korsord kontra bistånd till de som behöver det som mest. Det 
är nästan så att jag skrattar till i dess absurdhet. Det kompletterande textstycket ger 
ett svar motsättningarna. Försvarsmakten ”erkänner” att ”det är mycket nu” men att 
det går att göra skillnad. Genom att gå med i Försvarsmakten kan man göra 
någonting gott för pojken på bilden. Via huvudtextens antiklimax och undertextens 
förklaring skapas således bildens logos där vi får erkänna vår egen vardag gentemot 
de många flyktingarnas vardag. Vi kan känna igen oss i att ”det är mycket nu” och 
att vi ofta stänger och trubbas av då vi ser på omvärlden. Vi går till tidningens 
korsord istället. Avslutet ”eller tänk tanken i alla fall” visar på att vi inte ska behöva 
vara överväldigade och att vi kan hjälpa till via Försvarsmakten. Våra känslor, 
pathos, väcks via den hemska bilden på en ensam pojke som står i detta karga 
landskap. Man blir både ledsen och sorgsen över situationen då vi ser lidandet för 
framförallt barn. Men du kan inte göra något helt själv. Bildens ethos kommer från 
Försvarsmakten som står som garant. Försvarsmakten har ett uppdrag att hjälpa 
dessa människor och genom att gå med så får även den enskilda personen en 
möjlighet att göra skillnad.  
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7. Slutsatser 

v v v 
 
Sedan år 2010 fram till 2013 har Försvarsmakten satsat 350 miljoner kronor på 
marknadsföring. Bara under år 2013 var marknadsföringsbudgeten 90 miljoner 
kronor. Det är således ingen överdrift att säga att Försvarsmakten tar 
marknadsföring och reklam för att stimulera rekrytering på mycket stort allvar. 
Detta går inte att ta miste på med tanke på den starka ökningen av 
marknadsföringsbudgeten från år 2009 till 2013, där professionell hjälp i form utav 
den stora reklambyrån DDB Stockholm har anlitats. 
 Hur väl faller då dessa försök ut? För att återkoppla till studiens 
frågeställningar är frågan hur Försvarsmakten kommunicerar sina värdeord 
öppenhet, resultat och ansvar. Jag tycker i min tolkning kunna se två tendenser till 
öppenhet i kommunikationen. För det första inkluderas kvinnor som 
huvudpersoner i kampanjerna. Även om denna målgrupp sedan lång tid tillbaka 
inte varit den primära får kvinnor nu ta plats i mitten utav ”rampljuset”. På detta sätt 
vill de minska den psykologiska tröskel som finns, både internt och kulturellt, där 
kvinnor inte setts som militärer. För det andra är ett flertal olika typer av människor 
representerade. Allt från ”bokfanatiker”, ”datorspelsnördar” och ”söderhipsters” 
finns med i kampanjerna. För att passa inom Försvarsmakten behöver personer till 
synes inte följa den stereotypiska mallen av hårdföra och vältränade män med ett 
iskallt sinne födda för strid, i stil med det som länge setts inom till exempel action- 
och krigsfilmer från Hollywood. Här tas istället fasta på att alla behövs och att alla 
har speciella egenskaper som kan komma till nytta. Således vill Försvarsmakten 
gärna beskriva sig vara en tillgänglig organisation där alla accepteras och behövs. 
Texterna är även öppet skrivna där inga värderingar läggs på person utan på vilja 
och motiv. 
 Försvarsmakten har i sin kommunikation inte ett explicit resultatbudskap 
utan spelar mer på framtiden och det som kan komma att ske. Den väver däremot 
ihop detta med det explicita ansvarsbudskapet. I sina kampanjer visar de bilder på 
katastrofer, krig och oro. De säger sedan att det där är vår sak, vår uppgift, att hjälpa 
till att lösa. Det finns ingen annan som har möjlighet till att röja tågspår eller slå 
tillbaka mot pirater utan det är vi, Försvarsmakten, som har den uppgiften. Den tar 
på sig de svåra uppdragen för att göra en skillnad. Samtidigt pekar detta även på det 
kommande resultatet som lyckat då Försvarsmakten använder säkra påståenden. 
De säger uttryckligen att du, genom att ta värvning, kommer att undsätta nödställda, 
bidra till fred, frihet och demokrati samt säkra mattransporter bland mycket annat. 
Det finns en säkerhet och förutsägelse i Försvarsmaktens påstående som är 
garanterande. En garant som i det närmaste gör frågan odiskutabel.  
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 Studiens analys kan visa på är att Försvarsmakten bedriver sin 
kommunikation efter tre av Fredriksson och Pallas (2013) kommunikations-
principer; (1) ryktbarhet, (2) produktion och (3) marknad.  För det första försöker 
den befästa sin identitet och skapa trovärdighet för sin organisation samtidigt som 
man vill ge uttryck för sina värdeord öppenhet, resultat och ansvar. För det andra 
vill Försvarsmakten visa på en samstämmighet inom organisationen där välordnad 
och planerad strategi och koordination ska bidra till att uppnå verksamhetens mål. 
Detta är också något som ligger helt i linje med de krav som ställs på organisationer 
för att det interna och externa ska kunna samverka och fungera tillsammans (van 
Riel 2012, Schein 1984). Försvarsmakten har ett tydligt mål som visas i 
kommunikationen för att på så sätt attrahera rätt sorts människor. Organisationen 
har skiftat värderingar och lever efter sina värdeord då kommunikationen speglar 
dessa på ett tydligt sätt. Som tredje princip vill, i ren nödvändighet, Försvarsmakten 
positionera sig själv på marknaden för att kunna generera ett fördelaktigt utbyte 
mellan myndigheten och ”kunderna”. De vill framstå som en trovärdig och attraktiv 
arbetsgivare där deras identitet och image är en stor faktor när det kommer till 
möjligheten att rekrytera människor så att verksamheten kan fortsätta.  

Det finns två intressanta iaktagelser som kan göras runt Försvarsmaktens 
användande av dessa kommunikationsprinciper. För det första använder den sig 
inte utav den civila kommunikationsprincipen som vid ett första övervägande borde 
vara den mest framstående. Detta då Försvarsmakten är en myndighet i särställning 
med ett av de viktigaste ansvaren i landet. Således skulle man kunna tänka sig att 
dess kommunikation borde innehålla både upplysning och information och på så 
vis understödja samhällets demokratiska processer. Printannonserna innehåller 
visserligen en del av dessa komponenter med med ett tydligt ”sälj”-fokus. Istället för 
att kommunikationen ska bistå landet drivs den med en tydlig egoism för 
självuppfyllande. För det andra så använder den sig utav ryktbarhetens 
kommunikationsprincip som bygger på att påverka bilden av organisationen och 
skapa förtroende för den. Av alla kommunikationsprinciper och sätt att bedriva 
kommunikation på är denna princip den som är mest propagandistisk. Inte fullt ut, 
men tendenserna finns där.  

Frågan om Försvarsmaktens printannonser innehar likheter med 
propaganda är således en klurig fråga att besvara. Om vi jämför och kontrollerar de 
analyserade printannonserna mot Ross (2002) kriterier uppfylls de flesta. 
Försvarsmaktens printannonser uppfyller tre av fyra kriterier som ställts upp medan 
det sista kriteriet är mer osäkert. För det första så har printannonserna intentionen 
att övertala då den inte bara informerar utan även vill få mottagaren att söka sig till 
Försvarsmakten. För det andra så är printannonserna avsända utav Försvarsmakten 
vilket är en myndighet och kan räknas som en sociopolitisk organisation. För det 
tredje är målgruppen för printannonserna en viktig grupp för Försvarsmakten som i 
princip är ett av de mest basala grundkrav organisationen har. De måste ha 
manskap för att kunna operera.  
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Den fjärde punkten är lite mer klurig att avgöra då det faktiskt är svårt att 
bestämma om Försvarsmakten använder sig utav defekta argument eller falska 
slutledningar. En falsk slutledning brukar, som nämts tidigare, definieras såsom en 
slutsats som inte följer logiskt på premisserna (Ross 2002). Detta är inte 
nödvändigtvis något som Försvarsmakten gör i sin kommunikation. De berättar 
klart och tydligt att ett deltagande i Försvarsmakten ger möjligheten till att hjälpa 
samhället, ensklida nödställda samt att allmänt främja frihet och demokrati. Detta är 
sant. Problemet uppstår i och med att det är det enda den uppmärksammar. 
Försvarsmakten har själv satt som mål att fokusera mer på så kallad ”mänsklig 
förmåga” istället för ”väpnad förmåga” då de tycker att organisationen i nuläget 
innehar dåliga associationer (Sveriges radio 2013). Men ett av Försvarsmaktens 
primära mål är att värna landet och i värsta fall bedriva krig i skarpt läge. Således 
har personer som tar anställning i Försvarsmakten en risk för att både förlora sitt 
eget liv och kravet på att kunna ta andras. Detta utelämnas i kommunikationen och 
skulle, i denna situation, kunna liknas vid den propagandateknik som kallas card 
stacking (Miller 1937; Sproule 2001). Att bara bortse ifrån och utelämna en stor del 
av verksamheten kan i det långa loppet visa sig vara problematiskt. 

De mjuka värden som Försvarsmakten vill kommunicera får helt ta över på 
bekostnad av den verklighet som faktiskt finns. Den bild som ges är alldeles för 
ensidig och förenklad. Samtidigt är kommunikationen väldigt stark och känslosam. 
Den information och de argument som ges blir framställda tillsammans med 
överväldigande och ibland extrema situationer såsom ensamma människor, utsatta 
barn och en verklighet i kaos. Sådana typer av budskap brukar väcka starka 
emotionella responser vilket ofta föranleder dåligt genomtänkta beslut. Känslorna 
tar helt enkelt över och det rationella försvinner. Och som redovisats är en av 
propagandans viktigaste mål just denna respons (Ross 2002, s. 21; Miller 1937). I 
sin hast att hjälpa utsatta och hjälplösa människor tas inte helhetsbilden i beaktande 
och Försvarsmakten gör inte heller någon större ansträngning av att försöka hålla 
den balansen.  

Att utan förbehåll säga att Försvarsmaktens kommunikation i print antingen 
är propaganda eller reklam går inte. Detta då uppfattningen av vad de båda 
begreppen exakt är fortfarande diskuteras och argumenteras (Edelstein 1997). Men 
denna studie har, som utgångspunkt och definition, valt Jowett och Donnells (2011) 
syn på propaganda. Enligt den definitionen hamnar Försvarsmakten i en gråzon. 
De erbjuder ett jobb och en karriärmöjlighet utöver det vanliga där det faktiskt finns 
en möjlighet att göra skillnad och bidra till en bättre värld. Samtidigt erbjuder den 
potentiella nya soldaten sin fysiska arbetskraft och sitt intellekt till att 
Försvarsmakten ska kunna uppfylla sina uppdrag. Således kan man se det som en 
vanlig arbetsplatsannons som fungerar som reklam för organisationen. Däremot 
görs det med inslag i kommunikationen som i det här avseendet inte nödvändigtvis 
helt entydiga. Printannonserna är oerhört känsloladdade och spelar på människans 
utsatthet och medlidande. Samtidigt visas en bild av organisationen upp som nästan 
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till fullo är positiv, men saknar nyanser av den verklighet som försvaret lever i. Detta 
är något som argumenterbart även är vanligt inom reklam men som i detta fall inte 
är fullt applicerbart. Då reklam är till för att sälja blir det negativa ofta bortsopat, 
men vi som mottagare har där en referenspunkt att förhålla oss till. En dammsugare 
eller en bil är vi bekanta med och de är inte i närheten så överväldigande och 
abstrakta som katastrofer och krig är. Då vi är medvetna om vardagen kan vi ”väga” 
reklamen och i de flesta fall bilda oss uppfattning om något är ”för bra för att vara 
sant”. Då vi talar om Försvarsmakten blir detta mer problematiskt. Den är en 
myndighet med ett väldigt speciellt uppdrag och ansvar. Det finns en risk att 
organisationens kommunikation glorifierar soldatlivet, dess stora idé om fred och 
välstånd samt kampen för en bättre framtid genom att bara visa positiva sidor av 
organisationen. Risken finns att mottagaren ”sveps med” och fattar ett ogrundat 
beslut. 

Sammantaget kan det sägas att det otvetydligt finns tendenser till 
propagandistiska inslag i Försvarsmaktens kommunikation. Tari och Sevestedt 
(2014) visade i sin studie att människor inte är fullt medvetna om vad 
Försvarsmaktens ”verklighet” och vardag verkligen är. Detta, om något, ger 
organisationen ett större ansvar för att verkligen ge en rättvis bild av det som en 
framtida anställd kan tänkas ställas inför. Att anspela på starka känslor och erbjuda 
lösningar, utan att visa både det positiva såväl som det negativa, kan i det långa 
loppet visa sig vara ett tveeggat svärd. Att öppenhet i dessa frågor är nödvändig för 
Försvarets förmåga till framtida rekryteringar torde således vara odiskutabelt. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har endast fokuserat på printannonserna inom Försvarsmaktens 
rekryteringskampanjer. Ett intressant uppslag till fortsatt forskning är således att 
undersöka hur resterande delar i kampanjerna såsom TV, utomhus och radio är 
utformade och på vilket sätt de framställer Försvarsmakten och dess uppdrag. 
Möjliga utgångspunkter har visats i denna studie. Ett annat intressant uppslag är att i 
framtiden återkomma till Försvarsmaktens printannonser och undersöka om, och i 
så fall hur, kommunikationen förändrats. Således kan denna studie upprepas på de 
nya kampanjer som Försvarsmakten kommer att bedriva från och med 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

Käll- och litteraturförteckning 

v v v 
 

Tryckta källor 

Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Barthes, R. (1957). Mythologies. París: Seuil. 
 
Barthes, R. (1977). Image, music, text. London: Fontana.  
 
Berger, A. (2012). Seeing is believing. New York: McGraw-Hill Education. 
 
Bignell, J. (2002). Media semiotics. Manchester: Manchester University Press. 
 
Bryman, A. (1997). Kvalitet och kvantitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bryman , A., och Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: 
Liber. 
 
Carlsson, A. och Koppfeldt, T. (2008). Visuell retorik. Malmö: Liber. 
 
Cialdini, B. R. (2005). Påverkan – teori och praktik.  Malmö: Liber. 
 
Deighton, J. (1985). Rhetorical Strategies in Advertising. Advances in Consumer 
Research, 12, ss. 432-436. 
 
Edelstein, A. (1997). Total propaganda: from mass culture to popular culture. 
Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. 
 
Ekström, M., och Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ellison, K. L. (2014). Age transcended: A semiotic and rhetorical analysis of the 
discourse of agelessness in North American anti-aging skin care advertisements. 
Journal of Aging Studies, 29, 20-31. 



 
 

35 
 

 
Epure, M., Eisenstat, E., och Dinu, C. (2014). Semiotics and persuasion in 
marketing communication. Linguistic and Philosophical Investigations, 13, 592-605. 
 
Fiske, J. (2000). Kommunikationsteorier. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 

Fredriksson, M., och Pallas, J. (2013). Med synlighet som ledstjärna: En analys av 
vilka principer som styr kommunikationsarbetet i nationella förvaltnings-
myndigheter. Uppsala: Uppsala universitet. 

  
Fredriksson, M., och Pallas, J. (2014). Den medialiserade myndigheten: En analys 
av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken. Göteborg: Göteborgs 
universitet. 
 
Gilje, N., och Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Grinde, J. L. (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gripsrud, J. (2002). Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos.  
 
Hallberg, A. (2014). Den odugliga samariten: En sociosemiotisk analys av 
modellä ̈sarna i Fö ̈rsvarsmaktens rekryteringskampanjer. Stockholm: Södertörns 
högskola. 
 
Heradstveit, D., och Bjørgo, T. (1996). Politisk kommunikation. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hillforth, J., och Olander, L. (2014). Vad håller ni på med? En studie i 
Försvarsmaktens marknadskommunikation. Uppsala: Uppsala universitet. 
 
Jowett, G., och Donnell, V. (2011). Propaganda & persuasion (5th ed.). SAGE 
Publications. 
 
Kjeldsen, J. E. (2002). Visuel retorik. Bergen: Institutt for medievitenskap, 
Universitetet i Bergen. 
 
Kjeldsen, J. E. (2008). Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori. Lund: 
Studentlitteratur.  
 



 
 

36 
 

Leiss, W., Kline, S., Jhally, S. och Botterill, J. (2005). Social communication in 
advertising. Consumption in the mediated marketplace. New York: Routledge. 
 
Lindgren, E., och Wictorson, M. (2012). Försvarsmakten - en attraktiv 
arbetsgivare? Personalförsörjningen i det nya insatsförsvaret. Kalmar: 
Linnéuniversitetet. 
 
Miller, C. R. (1937). How to detect propaganda. S. R. Sharma (Ed.). 
 
Morley, D. D., Shockley-Zalabak, P., och Cesaria, R. (1997). Organizational 
Communication and Culture: A Study of 10 Italian High-Technology Companies. 
Journal Of Business Communication, 34(3), ss. 253-268. 
 
Myhr, J. (2013). Rätt film på rätt plats: En analys av budskapen i försvarsmaktens 
rekryteringsfilmer ur ett kulturellt perspektiv. Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Nilsson, S., och Olofsson, N. (2013). Soldat - det lättaste yrket i världen: En studie 
av kommunikationen i Försvarsmaktens rekryteringskampanj. Kalmar: 
Linnéuniversitetet. 
 
Ross, S. T. (2002). Understanding propaganda: The epistemic merit model and its 
application to art. Journal of Aesthetic Education, 16-30. 
 
Schein, E. H. (1984). Coming to a New Awareness of Organizational Culture. 
Sloan Management Review, 25(2), 3-16. 
 
Shannon, C. och Weaver, W. (1964). The mathematical theory of communication. 
Urbana: University of Illinois Press. 
 
Sproule, J. M. (2001). Authorship and origins of the seven propaganda devices: A 
research note. Rhetoric & Public Affairs, 4(1), 135-143. 
 
Sussman, G. (2011). The propaganda society. New York: Peter Lang. 
 
Tari, T., och Sevestedt, E. (2014). Vem vill bli militär? Attrahera mera. Halmstad: 
Högskolan i Halmstad. 
 
Tuvesson, M. (2013). Reklamensförmedling av militär profession: En kritisk 
granskning av Försvarsmaktens reklamsatsning 2012–2013. Karlberg: 
Försvarshögskolan. 



 
 

37 
 

 
van Riel, C. (2012). The alignment factor. Leveraging the power of stakeholder 
support. London: Routledge. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Wallin, T. (2009). Försvarsmaktens framtida rekrytering: en rekrytering i 
förändring. Enköping: Ledningsskolan. 

Elektroniska källor 

Försvarsmakten (2015a). Kampanjer. 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/ [2015-03-31] 
 
Försvarsmakten (2015b). Vårt uppdrag. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-
myndigheten/vart-uppdrag/ [2015-04-07] 
 
Försvarsmakten (2015c). Myndigheten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-
myndigheten/vart-uppdrag/myndigheten/ [2015-04-07] 
 
Försvarsmakten (2015d). Våra värderingar. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-
myndigheten/vara-varderingar/ [2015-04-07] 
 
Sveriges Radio (2013-07-11). Försvarsmakten satsar mer på marknadsföring. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5588404 [2015-04-
07] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

38 
 

Bilagor 

v v v 
 

Bilaga 1a – Välkommen till vår verklighet (2011) 

 



 
 

39 
 

Bilaga 2a – Vem bryr sig (2012) 

 



 
 

40 
 

Bilaga 3a – Det där löser sig nog (2012) 

 



 
 

41 
 

Bilaga 3b – Det där löser sig nog (2012) 

  

  



 
 

42 
 

Bilaga 4a – Vad håller du på med (2013) 

 



 
 

43 
 

Bilaga 4b – Vad håller du på med (2013) 

  

  



 
 

44 
 

Bilaga 5a – Det är mycket nu (2013) 

 



 
 

45 
 

Bilaga 5b – Det är mycket nu (2013) 

  

  



 
 

46 
 

  

  



 
 

47 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

Bilaga 6 – Analysschema 

I. Bildbeskrivning (denotation) 
Vad man ser: 
§ Människan 
§ Föremålen 
§ Miljön 
§ Situationen 
§ Bildkontext (bakgrund, omgivning, rubriker, text etc.) 

 
Hur man ser: 
§ Gestalt 
§ Placering 
§ Bildvinkel 
§ Bildutsnitt 
§ Skärpa 
§ Blickriktning 
§ Ljus och kontrast 
§ Färg 
§ (Annat såsom till exempel varumärke) 

 
II. Tolkning (konnotation) 

 
III. Anchorage och Relay 

§ Hur samspelar text och bild? 
 

IV. Ikoner, index och symboler 
§ Vilka tecken finns som bär betydelse? 

 
V. Argumentationstyper 

§ Ethos - Hur väcks förtroende och skapas trovärdighet hos 
avsändaren? 

§ Logos - Hur vädjas till förnuftet? Hur leds mottagaren till att se, 
förstå och dra slutsatser? 

§ Pathos - Vilka känslor skapas och hur? 
 

VI. Retoriska figurer 
§ Används retoriska figurer och argument? 
§ Om ja, på vilket sätt? 


